
 ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA
CC I - CÂM ARA DE COMÉRCI O E I NDÚSTR IA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DE CONJUNTURA 
3º TRIMESTRE 2017 

EDIÇÃO ELETRÓNICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análise elaborada com dados até início de outubro – incluindo ainda informação 

posterior importante das contas públicas – e destaques de envolvente nacional e 

internacional até final de setembro, mais três relevantes já de outubro 
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EDITORIAL  

 

“A atual fase de expansão da economia portuguesa é uma oportunidade única para reforçar a 

sua resiliência a choques internos e externos e para responder ao desafio do aumento da 

produtividade no médio e longo prazo”. 

Esta afirmação, extraída do Boletim Económico de Outubro do Banco de Portugal e citada na 

presente edição da Envolvente Empresarial – análise de conjuntura, resume bem a conclusão 

que podemos retirar da informação que aqui se procura compilar. 

De facto, os novos dados de que damos conta confirmam o prolongamento, nos últimos meses, 

da atual fase de expansão da economia: as contas nacionais trimestrais revelam uma 

aceleração homóloga do PIB para uma taxa de crescimento de 3.0%, o valor mais alto desde o 

último trimestre de 2000; o indicador coincidente do Banco de Portugal para a atividade 

económica e o Índice de Sentimento Económico da Comissão Europeia para Portugal também 

estão em máximos desde 2000; o número de empresas com processos de insolvência está em 

queda e a criação líquida de empresas em alta. 

Até agosto, as exportações de mercadorias continuam a dar sinais de um bom desempenho, 

embora aumentando já a uma taxa inferior à das importações e evidenciando uma quebra 

ligeira da quota de mercado no segundo trimestre. 

Além disso, no mercado secundário de dívida pública, a yield soberana de Portugal a 10 anos 

recuou para 2.6%, o valor mensal mais baixo desde dezembro de 2015, a refletir a melhoria do 

rating da dívida soberana nacional pela Standard & Poor’s. 

Contudo, as projeções do Banco de Portugal apontam já para uma desaceleração do 

crescimento no segundo semestre de 2017, refletindo a dissipação de efeitos de base e de 

fatores temporários. 

Além disso, é preciso ter em conta que a evolução positiva a que assistimos tem beneficiado de 

uma envolvente económica, financeira e monetária particularmente favorável, havendo sinais 

de que esta não se manterá indefinidamente. 

Vejo com preocupação a evolução cambial do euro, com uma apreciação face ao dólar que se 

cifra já, de janeiro a setembro, em 13%. 

É certo que esta tendência ainda não se refletiu visivelmente no desempenho das exportações. 

A este propósito, o Banco de Portugal salienta a “a capacidade competitiva das empresas 

portuguesas nos mercados internacionais, que vai para além de ganhos de competitividade por 

via dos preços”. Pergunto-me, contudo, se, a persistir, será possível continuar a contrariar o 

impacto desfavorável da apreciação do euro. 

Acresce que a previsível redução dos estímulos monetários do BCE e a eventual materialização 

de riscos de natureza político-económica fora da Europa poderão refletir-se, num prazo não 
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muito distante, numa intensificação da apreciação do euro, penalizando inevitavelmente a 

competitividade da economia portuguesa. 

Outro dos fatores que têm contribuído para a recuperação económica em Portugal – o preço do 

petróleo – está também a alterar-se, como podemos constatar no capítulo dedicado às matérias 

primas desta publicação. 

 

Por tudo isto, esta seria uma “oportunidade única” para reforçar a nossa economia numa 

perspetiva de médio e longo prazo. Sobretudo quando continuamos a assistir à redução da 

produtividade do trabalho: o calcanhar de Aquiles da atual fase de recuperação económica. 

Como aconselhou o FMI, em outubro, “as reformas estruturais e medidas orçamentais pró-

crescimento são necessárias para aumentar a produtividade e a oferta de trabalho”. 

Lamentavelmente, este não parece ser, em Portugal, o caminho subjacente ao Orçamento do 

Estado para 2018, que, ao esgotar a margem de manobra decorrente de uma conjuntura 

favorável e da redução dos juros da dívida pública na distribuição de aumentos de rendimentos, 

está longe de poder ser considerado um orçamento de estímulo ao crescimento económico de 

médio e longo prazo. 

 

João Costa Pinto 
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1. ENQUADRAMENTO  

 

1.1 Enquadramento internacional 
 

No dia 6/7 foram estabelecidas as bases de um Acordo de Parceria Económica entre a UE 

e o Japão, que se espera impulsione o comércio e a cooperação entre as duas potências. 

No Conselho Ecofin de 11/07, destaca-se o Acordo sobre um plano de ação para lidar com 

o problema do crédito malparado (“nonperforming loans” – NPL) no setor bancário. 

No dia 18/7, a Comissão propôs um novo conjunto de ações para ajudar as regiões da UE a 

investir nas áreas de especialização inteligente, gerar inovação, resiliência e crescimento na 

era da globalização. Posteriormente, em 29/9, as regiões foram convidadas a candidatarem-

se a dois projetos-piloto da Comissão: apoio personalizado para as regiões em fase de 

mutação industrial; parcerias inter-regionais para criar cadeias de valor europeias competitivas. 

Nas reuniões de 20/7 e dia 7/9, o BCE deixou inalteradas as suas taxas de juro de referência 

bem como o programa de compra de ativos, embora com a indicação de que a decisão quanto 

à sua continuidade (assegurada, pelo menos, até final de 2017) seria tomada em outubro.  

No dia 13/9, o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, proferiu o seu discurso 

anual sobre o Estado da União Europeia, onde se destaca o objetivo de ter todos os países 

da UE na Área Euro até 2019, ano em que termina o mandato. O discurso foi acompanhado da 

adoção de iniciativas concretas pela Comissão Europeia (divulgadas em 17/9) ao nível do 

comércio, escrutínio dos investimentos, cibersegurança, indústria, dados e democracia. 

No dia 20/9, a Reserva Federal deixou as sua principal taxa de juro diretora inalterada pela 

segunda reunião consecutiva, após a subida realizada em junho – continuando a apontar para 

subidas graduais num cenário de riscos equilibrados –, mas anunciou o início do processo de 

normalização (redução) do balanço em outubro, seguindo as linhas orientadoras definidas em 

junho último. As previsões de crescimento da Fed para os EUA em 2017 e 2018 foram revistas 

ligeiramente em alta e as de inflação quase não foram alteradas. 

No Conselho (Assuntos Gerais) de 25/9 foi encerrado o processo de défices excessivos da 

Grécia, confirmando que o défice é atualmente inferior a 3% do PIB. 

Ao nível (geo)político e económico, destaca-se ainda: (i) a vitória de Angela Merkel (coligação 

CDU/CSU) nas eleições legislativas de 24/9, mas com uma forte redução da votação (o que obriga 

a alargar a coligação para formar Governo) em favor de outros partidos, nomeadamente a AfD, 

de extrema direita, que conseguiu entrar no Parlamento alemão; (ii) a ameaça nuclear da Coreia 

do Norte; (iii) o confronto entre o Governo de Espanha e o Governo regional da Catalunha, que 

convocou à revelia um referendo (ilegal) sobre a independência da Catalunha para o dia 1/10. 

Já em outubro, salienta-se a descida de Portugal no ranking Doing Business 2018 do Banco 

Mundial, que avalia a facilidade em fazer negócio, para a 29ª posição (25ª em 2017) em 190 países.  

Fed mantém taxa 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1902_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1902_pt.htm
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/07/11-conclusions-non-performing-loans/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/07/11-conclusions-non-performing-loans/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1995_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3501_pt.htm
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_pt
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3185_pt.htm
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/portugal
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
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1.2 Enquadramento nacional 
 

Seleção de legislação nacional publicada de início de julho a final de setembro: 

A Portaria n.º 208/2017, de 13/07, aprova a delimitação das áreas territoriais 

beneficiárias de medidas do Programa Nacional para a Coesão Territorial (PNCT), que 

se constituam como um incentivo ao desenvolvimento dos territórios do interior. 

A Portaria n.º 209/2017, de 13/07, regulamenta o regime de requerimento, emissão, 

disponibilização e consulta da certidão eletrónica no âmbito dos processos dos tribunais 

judiciais, dos tribunais administrativos e fiscais e da competência do Ministério Público. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 99/2017, de 10/7, cria a Conta Satélite do Mar, 

com periodicidade de três em três anos, integrando as Estatísticas Oficiais Portuguesas. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 108/2017, de 26/07, aprova a Estratégia TIC 2020 

e o respetivo Plano de Ação, reportando-se à visão do Governo para a utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na Administração Pública nos próximos 4 

anos (2017-20), com três objetivos principais: (i) Tornar os serviços digitais mais simples, 

acessíveis e inclusivos; (ii) Potenciar a adesão aos serviços digitais por parte dos cidadãos e das 

empresas; (iii) Garantir um desenvolvimento sustentável em matéria de transformação digital. A 

Estratégia TIC 2020 está assente em 3 eixos específicos, contemplando 12 medidas e 37 ações. 

O Decreto-Lei n.º 93/2017, de 01/08, cria o serviço público de notificações eletrónicas 

associado à morada única digital. Todos os indivíduos e entidades (empresas, 

associações, etc.) vão poder indicar, facultativamente, um endereço de email, a sua morada 

única digital, onde passam a receber todas as notificações da Administração Pública, tendo o 

mesmo valor legal que a morada dos indivíduos ou a sede de uma entidade.  

A Lei n.º 69/2017, de 11/07, regula os fundos de recuperação de créditos detidos por 

investidores não qualificados emergentes ou relacionados com a subscrição de valores 

mobiliários representativos de dívida, sujeitos à lei portuguesa, ou comercializados em Portugal. 

O Decreto-Lei n.º 104/2017, de 25/08, altera os estatutos da IFD - Instituição Financeira de 

Desenvolvimento, S. A., alargando o seu âmbito da atividade com o objetivo de melhorar o 

acesso das empresas a financiamento e a sua competitividade. A IFD passa a poder (i) 

contribuir também para o financiamento das mid caps1; (ii) organizar operações de concessão 

de empréstimos através de instrumentos intermediados (on-lending e arrangement), 

procurando obter recursos financeiros junto de entidades nacionais ou estrangeiras para 

instituições de crédito ou sociedades financeiras a operar em Portugal; (iii) ter acesso a novas 

fontes de financiamento, podendo os instrumentos financeiros geridos pela IFD ser 

financiados por programas europeus de apoio às empresas (como os FEIE).      

                                                
1 Empresa de média capitalização, isto é, uma empresa que não reúne as condições para ser considerada micro, 

pequena ou média empresa, e que emprega menos de 3.000 trabalhadores. 

Delimitadas as 
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PNCT se aplica 
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https://dre.pt/application/conteudo/107684448
https://dre.pt/application/conteudo/107684449
https://dre.pt/application/conteudo/107648934
https://dre.pt/application/conteudo/107757007
https://dre.pt/application/conteudo/107791615
https://dre.pt/application/conteudo/107995232
https://dre.pt/application/conteudo/108052025
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A Lei n.º 81/2017, de 18/08, procede à 7ª alteração à Lei n.º 108/91, de 17/08, que regula o 

Conselho Económico e Social (CES), alargando a sua composição. 

No dia 17/8 foi aprovado um conjunto de diplomas no âmbito da reforma da floresta: Lei 

n.º 75/2017 (Baldios e meios de produção comunitários); Lei n.º 76/2017 (Sistema de Defesa 

da Floresta contra Incêndios, SDFCI); Lei n.º 77/2017 (Arborização e rearborização); Lei n.º 

78/2017 (Informação cadastral / Balcão Único do Prédio, BUPi); Lei n.º 74/2017 (Solos, 

ordenamento do território e urbanismo). 

A Lei n.º 73/2017, de 16/08, reforça o quadro legislativo para a prevenção da prática de 

assédio para efeitos laborais, que passa a constituir contraordenação muito grave, ficando o 

Empregador com sete ou mais trabalhadores obrigado a adotar códigos de boa conduta. 

O Decreto-Lei n.º 111-B/2017, 31/08, procede à 9ª alteração ao Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/1, transpondo várias Diretivas 

comunitárias. Entre as alterações mais relevantes, destaca-se: (i) Criação da parceria para a 

inovação, um novo procedimento para compra de produtos ou serviços inovadores; (ii) 

Promoção da adjudicação de contratos em lotes, para incentivar a participação das 

PME; (iii) A regra para adjudicação passa a ser o critério da proposta economicamente 

mais vantajosa (tendo por base o preço ou custo e a melhor relação qualidade-preço; 

continua a ser possível adjudicar pelo preço mais baixo, se for esse o critério mais adequado); 

(iv) Para avaliar se o preço é anormalmente baixo, compara-se com a média dos preços das 

outras propostas a admitir (em lugar da indexação a um preço base para comparação), salvo 

outro considerado adequado no caso em concreto; (v) Todas as peças do procedimento têm de 

estar disponíveis gratuitamente na plataforma eletrónica de contratação pública, a partir 

da data em que for publicado o anúncio; (vi) Introdução da fatura eletrónica nos contratos 

públicos. Foram ainda introduzidas Medidas de simplificação, desburocratização, 

flexibilização, transparência e boa gestão pública, bem como medidas para concretizar o 

Programa Nacional de Reformas e descongestionar os tribunais. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 134/2017, de 27/09, aprova a Estratégia para o 

Turismo 2027.       

O Decreto-Lei n.º 123/2017, de 25/09, estabelece o regime de conversão dos valores 

mobiliários ao portador em valores mobiliários nominativos, em execução da Lei n.º 

15/2017, de 3/05. 

Outras medidas aprovadas em Conselho de Ministros e não publicadas: 

Os Conselhos de Ministros de 6/7 , de 28/8 e de 7/9  aprovaram um conjunto de medidas 

extraordinárias para fazer face aos incêndios que deflagraram no País 

O Conselho de Ministros de 24/8 aprovou o decreto-lei que cria o Fundo de Coinvestimento 

200M, que tem por objeto a realização de operações de investimento de capital e quase 
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https://dre.pt/application/conteudo/108021176
https://dre.pt/application/conteudo/674430
https://dre.pt/application/conteudo/108010871
https://dre.pt/application/conteudo/108010871
https://dre.pt/application/conteudo/108010872
https://dre.pt/application/conteudo/108010873
https://dre.pt/application/conteudo/108010874
https://dre.pt/application/conteudo/108010874
https://dre.pt/application/conteudo/108001410
https://dre.pt/application/conteudo/108001409
https://dre.pt/application/conteudo/108086621
https://dre.pt/application/conteudo/248178
https://dre.pt/application/conteudo/108219721
https://dre.pt/application/conteudo/108205178
https://dre.pt/application/conteudo/106960758
https://dre.pt/application/conteudo/106960758
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=111
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=168
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=163
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=162
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capital em PME, em regime de coinvestimento com os privados. Este mecanismo foi 

anunciado na sequência da última WebSummit e totaliza um montante global de 200 milhões 

de euros (M€). Pretende-se, assim, fomentar a constituição ou capitalização de empresas, 

prioritariamente na fase de arranque, e promover o incremento da atividade de capital de risco. 

O Conselho de Ministros Extraordinário de 11/9 teve como tema a reflexão estratégica 

sobre as linhas orientadoras para o pós 2020, no âmbito do início do debate europeu 

sobre o novo quadro de fundos comunitários, tendo sido apresentado um documento 

com a posição do Governo que servirá para a abertura do debate nacional. No documento 

são apresentados 6 eixos (cada um com os seus objetivos estratégicos)2, os dois primeiros 

de caráter horizontal (Competitividade para a Convergência e Emprego) e os quatro 

últimos de matriz territorial (Competitividade e Coesão). O documento mostra também os 

princípios gerais da posição do Governo, com destaque para a manutenção do caráter 

estrutural e do financiamento da Política de Coesão, enquanto política de médio-prazo, 

apontando mesmo para a necessidade de um reforço através de um novo “Fundo de Coesão 

para a Competitividade” com elegibilidade alargada à inovação, qualificação e ao 

emprego. Esta posição contrasta com a dos contribuintes líquidos das políticas europeias, 

que defendem a beneficiação das políticas de gestão centralizada, como o HORIZONTE 

2020 ou a Connecting Europe Facility, alegando melhor performance, em detrimento das 

políticas de gestão partilhada, como a Política de Coesão, conforme explicitado no referido 

documento. 

No dia 12/9, o Primeiro-Ministro António Costa afirmou, durante uma reunião do Conselho 

Económico e Social iniciando o debate sobre o Portugal na década pós-2020, que “o 

grande objetivo” proposto para o novo quadro de fundos europeus “é uma década de 

convergência com a União Europeia” e para tal “é necessário articular simultaneamente 

uma maior competitividade externa e uma maior coesão interna”. 

No dia 27/9, António Costa salientou ainda, numa audição dedicada ao setor empresarial, que 

Portugal deverá ter uma estratégia nacional definida, envolvendo “os diferentes agentes 

económicos e sociais”, até à próxima Primavera, altura em que a Comissão Europeia 

apresentará as suas propostas sobre a Europa 2030. É crucial estabelecer as prioridades e 

definir uma estratégia negocial focada, até porque haverá acréscimo de despesa noutras 

áreas além da coesão (como segurança e migrações) e menos um contribuinte líquido (R. 

Unido), além das resistências habituais de vários países quanto às políticas tradicionais da UE.  

                                                
2 (i) Inovação e Conhecimento (competitividade empresarial e o desenvolvimento da base científica e tecnológica para 

uma estratégia sustentada na inovação); (ii) Qualificação, Formação e Emprego (recursos humanos com as 

qualificações necessárias ao processo de desenvolvimento económico e social); (iii) Energia e Alterações Climáticas 

(diminuição da dependência energética e adaptação às alterações climáticas); (iv) Economia do Mar (reforçar o seu 

potencial económico estratégico); (v) Redes e Mercados Globais (competitividade e a atratividade das regiões urbanas 

dos territórios atlânticos); (vi) Interioridade e Mercado Ibérico (competitividade dos territórios da baixa densidade e 

transfronteiriços, explorar os recursos endógenos e garantir a acessibilidade a bens e serviços essenciais). 
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https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia#20170911-mpi-pt2030
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/programa/portugal-pos-2020.aspx
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=20170912-pm-pt2030
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=fundos-pagos-as-empresas-para-apoiar-investimento-ja-atingiram-o-objetivo-do-ano
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Seleção de notícias de envolvente nacional: 

No dia 26/7 decorreu a inauguração da rota aérea Lisboa-Pequim, operada pelo grupo 

Hainan Airlines com três frequências diárias, o que, segundo o Primeiro-ministro António Costa, 

reforça a posição de Portugal como um hub estratégico, agora virado também a Oriente. 

O Ministério da Justiça disponibiliza, a partir de 29 de agosto, a nova Plataforma Digital da 

Justiça, acessível através de justiça.gov.pt, que reúne, pela primeira vez e num único local, as 

diferentes áreas, temáticas e serviços da Justiça, permitindo, nomeadamente, o acesso à 

consulta dos Processos Executivos ou à Certidão Digital Eletrónica. 

No dia 15/9, a agência de notação Standard & Poor’s subiu o rating da dívida soberana 

de Portugal para um nível de investimento (de BB+ para BBB-, com perspetiva estável), 

após cinco anos sem essa avaliação por parte das três maiores agências (onde se incluem 

também a Moody’s e a Ficth, que apenas reviram para positiva a perspetiva do rating em 1/9 e 

16/6, respetivamente), apenas mantida pela agência canadiana DBRS. 

No dia 18/9, o Ministro das Finanças apresentou o relatório para a reforma do modelo de 

supervisão financeira – elaborado por um grupo de trabalho coordenado por Carlos Tavares, 

antigo Presidente da CMVM –, que foi disponibilizado para consulta pública de 18/9 a 20/10. 

No dia 25/9, no final da reunião do Conselho Estratégico para a Internacionalização da 

Economia Portuguesa, presidida pelo Primeiro-Ministro, foi apresentado um documento de 

trabalho para o Programa Internacionalizar, cujos principais objetivos são aumentar o 

valor acrescentado nacional e o peso das exportações no PIB, conseguir “uma forte 

diversificação de mercados” e uma mudança progressiva da “estrutura do investimento direto 

estrangeiro captado pelo País, o que pressupõe um aumento da captação de capital externo 

dirigido à indústria transformadora. O documento de trabalho contém 56 medidas em áreas 

como a inteligência competitiva, promoção da marca Portugal, captação de informação, 

qualificação de recursos humanos e do território, financiamento para a internacionalização e 

apoios para acesso aos mercados, além de medidas para a eliminação de custos de contexto, 

em particular barreiras ao comércio internacional. 

No dia 27/9, o Primeiro-ministro afirmou que foi atingida a meta de 1000 M€ de pagamento 

de fundos comunitários às empresas em 2017, tendo sido revista para 1250 M€. 

Já em outubro, destaca-se a aprovação pela Comissão Europeia, no dia 11/10, do auxílio 

estatal português na venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star, bem como 

o plano de reestruturação proposto. 

Salienta-se ainda a publicação pela Comissão Europeia, no dia 6/10, do relatório da 6ª 

Avaliação Pós-Programa de assistência a Portugal, relativamente à consulta efetuada 

entre 26/6 e 4/7, onde apesar da melhoria das perspetivas económicas e orçamentais, é 

defendida a necessidade de prosseguir as reformas necessárias nesses dois níveis.  
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https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=20170711-pm-ponte-lisboa-pequim
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=20170828-mj-portal-justica
http://justica.gov.pt/
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=20170918-mf-supervisao-financeira
http://www.gpeari.gov.pt/consulta-publica/
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=20170925-seint-internacionalizar
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=20170925-seint-internacionalizar
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ip061_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ip061_en.pdf
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2. ATIVIDADE ECONÓMICA GLOBAL 

 

2.1 Evolução recente do PIB e de outros indicadores de atividade 
 

De acordo com dados revistos, na sequência das Contas Nacionais definitivas de 2015, no 

segundo trimestre assistiu-se a uma aceleração homóloga do PIB em volume para uma taxa 

de crescimento de 3.0% (face a 2.8% no trimestre anterior), o valor mais alto desde o último 

trimestre de 2000, não obstante uma redução do crescimento em cadeia (de 0.9% para 0.3%). 

Quanto às revisões associadas aos novos dados das Contas Nacionais, salienta-se que o 

crescimento económico foi revisto em alta para 1.8% em 2015 (1.6% anteriormente) e  

1.5% em 2016 (1.4%), com destaque para a melhoria nos dados da FBCF dos dois anos e nos 

do comércio internacional em 2016 (exportações em alta e importações em baixa).  

 

Quadro 2.1.1: PIB e componentes de despesa 

 2015 2016 3T 16 4T 16 1T 17 2T 17 

PIB       

  Tvcr (%) 1.8 1.5 0.9 0.8 0.9 0.3 

  Tvhr (%) 1.8 1.5 1.8 2.2 2.8 3.0 

Componentes de despesa (tvhr, %)        

  Consumo Final (peso no PIB, preços 2016: 83.5%) 2.1 1.8 1.6 2.3 1.7 1.4 

    Consumo Privado (65.5%), do qual:  2.3 2.1 2.0 2.9 2.3 1.9 

      Bens alimentares (12.1%) 1.4 1.6 2.1 1.3 1.0 1.2 

      Bens duradouros (5.8%) 14.8 11.7 8.2 14.2 7.2 4.6 

      Bens correntes não alim., serviços (45.5%) 0.9 1.0 1.2 2.0 2.1 1.8 

    Consumo Público (18.0%) 1.3 0.6 0.2 0.0 -0.3 -0.6 

  FBC (15.5%), da qual:  6.4 0.9 0.1 6.3 7.9 9.3 

    FBCF (15.3%) 5.8 1.6 1.7 6.1 9.9 10.3 

      Recursos biológicos cultivados (0.3%) 9.3 0.4 -0.9 -1.1 -0.1 0.6 

      Outras máq. e eq., sist. Armamento (3.8%) 7.5 4.3 8.9 11.7 16.3 12.6 

      Eq. de transporte (1.3%) 21.8 8.4 0.9 18.0 10.4 35.4 

      Construção (7.5%) 4.9 -0.3 -1.0 3.2 9.5 9.7 

      Produtos de propriedade intelectual (2.5%) -0.2 -0.1 -0.9 1.4 2.0 -2.7 

  Exportações (39.9%) 6.1 4.1 4.9 6.0 9.7 8.1 

    Bens (28.5%) 6.6 4.3 5.0 5.8 9.1 6.2 

    Serviços (11.5%) 4.7 3.4 4.7 6.6 11.2 13.7 

  Importações (39.0%) 8.5 4.1 3.7 7.3 9.1 7.0 

    Bens (32.8%) 8.8 4.5 4.1 7.5 8.6 7.1 

    Serviços (6.2%) 6.4 1.6 1.2 6.2 12.5 6.4 

Contributos para a tvhr do PIB (p.p.)       

  Procura Interna 2.9 1.6 1.3 2.9 2.8 2.7 

  Exportações líquidas -1.1 -0.1 0.4 -0.7 0.1 0.3 

Fonte: INE, Contas nacionais (base 2011, SEC 2010). Tvc(h)r = taxa de variação em cadeia (homóloga) real; 

p.p.=pontos percentuais; FBC(F)=Formação Bruta de Capital (Fixo). 
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A ligeira aceleração homóloga do PIB no segundo trimestre traduziu o reforço do contributo 

positivo da procura externa líquida (de 0.1 para 0.3 p.p.), face a uma desaceleração mais 

forte das importações (de uma tvh de 9.1% para 7.0%) do que das exportações (de 9.7% 

para 8.1%), que continuaram a crescer a um ritmo superior. A evolução mais favorável da 

procura externa líquida sobrepôs-se à redução ligeira do contributo da procura interna (de 

2.8 para 2.7 p.p.), que continuou a ser preponderante na explicação do crescimento do PIB. 

A evolução menos favorável da procura interna resultou do abrandamento do consumo 

final, de 1.7% para 1.4% (de 2.3% para 1.9% no consumo privado e de -0.3% para -0.6% no 

consumo público), em particular nos bens duradouros (de 7.2% para 4.6%), que contrariou 

a significativa aceleração do investimento (de 7.9% para 9.3% na FBC e de 9.9% para 10.3% 

na FBCF), resultante do maior dinamismo das rubricas de equipamento de transporte (de 

10.4% para 35.4%) e da construção (de 9.5% para 9.7%), apesar de algum abrandamento nas 

outras máquinas e equipamentos (de 16.3% para 12.6%) e da quebra nos produtos de 

propriedade intelectual (de 2.0% para -2.7%). 

No caso do PIB nominal, o crescimento homólogo aumentou de 3.5% no primeiro trimestre 

para 4.3% no segundo, a refletir a aceleração já referida em volume (de 2.8% para 3.0%) e 

também na componente preço (deflator do PIB, que passou de uma tvh de 0.6% para 1.3%). 

Segundo dados revistos, o peso das exportações no PIB (nominal) recuou ligeiramente no 

segundo trimestre, para 42.4% (29.7% nos bens e 12.7% nos serviços), ainda perto do 

máximo histórico de 42.6% registado no trimestre precedente. 

 
Figura 2.1.1: Intensidade exportadora (total, bens e serviços) 

 

 

 

Por sua vez, o peso da FBCF no PIB (taxa de investimento), também com valores revistos, 

estabilizou em 16.2% no segundo trimestre, o valor mais elevado desde o primeiro trimestre de 

2012, com valores de 12.0% do PIB nas Sociedades não financeiras, 3.4% nas Famílias e 

ISFLSF, 1.4% nas Administrações públicas e 0.1% nas Sociedades não financeiras. 
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Figura 2.1.2: Investimento por setor institucional (% do PIB) 

 

 

Notas: O valor da FBCF das Sociedades Financeiras em 2015 foi negativo; pode haver algumas discrepâncias, 

nomeadamente por questões de arredondamento, entre o valor global e a soma por setores. 

 

Em termos de evolução nominal, a FBCF registou uma aceleração homóloga de 11.1% para 

11.6%, para o que contribuiu a retoma do crescimento nas Administrações Públicas (3.3%, 

após tvh de -1.2% e -45.0% nos trimestres anteriores, fortemente revistas em baixa face aos 

dados anteriores) e alguma aceleração no setor privado (de 12.2% para 12.5%). 

 
Quadro 2.1.2: VAB por ramos  

 2015 2016 3T 16 4T 16 1T 17 2T 17 

VAB total e por ramos (tvhr, %)* 1.6 1.1 1.1 1.6 2.3 2.3 

  Agricultura, Silvicultura e Pesca (peso em 2016: 2.2%) 5.1 -7.4 -9.2 -8.5 -5.4 -2.9 

  Indústria (14.2%) 2.9 1.0 0.8 2.3 4.1 4.0 

  Energia, Águas e Saneamento (4.1%) 4.0 0.1 0.0 0.9 0.0 2.1 

  Construção (3.9%) 0.0 -1.7 -2.0 1.7 7.3 7.7 

  Comércio e rep. aut, Aloj. e Restauração (20.2%) 2.6 3.4 3.4 4.2 3.5 4.2 

  Transp. e armaz., Inf. e comunicação (8.2%) 0.8 0.9 1.5 4.0 2.9 3.5 

  Ativ. Financeira, Seguradora e Imobiliária (17.3%) -0.9 -0.7 -0.3 -0.2 0.7 0.7 

  Outros Serviços (29.8%) 1.8 1.8 1.6 0.6 1.5 0.5 

INE, Contas nacionais (base 2011, SEC 2010). Tvhr=taxa de variação homóloga real; VAB=Valor Acrescentado Bruto. 

*VAB a preços base (sem impostos líquidos de subsídios). 

 
O VAB (sem impostos líquidos de subsídios) manteve um ritmo de crescimento homólogo real 

de 2.3% no segundo trimestre de 2017, segundo dados revistos, com o abrandamento nos 

outros serviços (de 1.5% para 0.5%) e, em menor medida, na indústria (de 4.1% para 4.0%), 

a contrariar a melhoria de andamento na maioria dos setores: aceleração no Comércio e 

reparação automóvel, alojamento e restauração (de 3.5% para 4.2%), nos Transportes e 

armazenamento, informática e comunicação (de 2.9% para 3.5%) e na Construção (de 7.3% 

para 7.7%); retoma do crescimento na Energia, águas e saneamento (de 0.0% para 2.1%); 

atenuação da descida na Agricultura, silvicultura e pesca (de -5.4% para -2.9%). O VAB da 

Atividade financeira, seguradora e imobiliária manteve um crescimento homólogo de 0.7%. 
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No que se refere a indicadores de conjuntura com informação mais recente, merece 

destaque uma nova subida do indicador coincidente do BdP para a evolução homóloga 

tendencial de atividade em agosto, para 3.8%, valor que constitui um máximo desde janeiro 

de 2000 (seguindo-se a valores de 3.5% em julho, 2.7% no segundo trimestre e 1.6% no 

primeiro) e aponta para uma dinâmica de crescimento económico ainda mais forte do que a 

registada no segundo trimestre (variação homóloga real de 3.0% no PIB). Já em agosto, o 

indicador coincidente análogo para o consumo privado desceu ligeiramente em agosto 

(para 2.5%, após de 2.6% em julho, 2.5% no segundo trimestre e 2.3% no primeiro), 

sugerindo a continuação de um crescimento moderado desta rubrica de despesa. Por sua vez, o 

indicador de FBCF do INE registou um abrandamento em julho (para uma tvh de 11.0% em 

média móvel de três meses, após 13.1% no segundo trimestre), em termos nominais, com 

origem no material de transporte e, em menor medida, nas máquinas e equipamentos, já que a 

componente da construção prosseguiu numa trajetória de aceleração. 

 
Figura 2.1.3: PIB e Indicador Coincidente para a evolução homóloga tendencial de atividade 

do Banco de Portugal, BdP (tvhr, %) 

 

 

Contudo, uma análise mais prospetiva com base em informação avançada sugere que a 

atividade poderá abrandar um pouco dentro de alguns meses, mas prosseguindo com um 

crescimento acima da média de longo prazo e da UE. 

Com efeito, o Indicador de Clima do INE (calculado a partir do inquérito às empresas e 

consumidores, estando calibrado para antecipar a tvh do PIB), depois de uma subida 

ininterrupta entre janeiro e julho, até 2.2% (um máximo de 15 anos), recuou para 2.1% em 

agosto e setembro, o que aponta para alguma desaceleração. Nos indicadores de confiança, 

a evolução mais desfavorável em agosto e setembro ocorreu ao nível dos Consumidores e do 

Comércio. Na Indústria transformadora, o indicador de confiança recuou ligeiramente em 

agosto, mas recuperou em setembro, tendo-se observado uma evolução semelhante nos 

Serviços, mas com uma intensidade mais significativa nas variações. Apenas o indicador de 

confiança na Construção e obras públicas melhorou nos dois meses. 
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Figura 2.1.4: Indicador de Clima Económico (tvh; média móvel de 3 meses, mm3) e 

Indicadores de Confiança, IC (saldo de respostas extremas, sre; mm3) 

 

 
Figura 2.1.5: Indicador de Sentimento Económico em Portugal, Área Euro e UE 

 (média 1990-2012=100, valores efetivos ajustados de sazonalidade)  

 

 

Por sua vez o Índice de Sentimento Económico da Comissão Europeia para Portugal 

(com base em dados do inquérito às empresas e consumidores do INE), que permite antecipar 

a atividade face à tendência de longo prazo (índice 100 para a média desde 1990), atingiu, em 

setembro, o valor mais alto desde março de 2000 (114.4, acima da média da UE e da Área 

Euro), sugerindo que a atividade económica continuará a evidenciar uma dinâmica 

significativamente acima da média de longo prazo nos próximos meses. 
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2.2 Projeções macroeconómicas nacionais e internacionais 
 

Projeções para Portugal 

 
Quadro 2.2.1: Projeções económicas para Portugal 

  
FMI BdP OCDE CE Gov. 

 
Out[Jun]-17 Out-17 Jun-17 Jun-17 Mai-17 Abr-17 

 
2017 2018 2017 2018 2019 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

PIB (tvar, %) 2.5 2.0 2.5 2.0 1.8 2.1 1.6 1.8 1.6 1.8 1.9 

  Consumo privado [2.2] [1.8] 1.9 1.7 1.7 2.0 1.5 1.9 1.3 1.6 1.6 

  Consumo público [0.6] [0.5] 0.3 0.6 0.3 -1.0 -0.8 0.4 0.5 -1.0 -0.8 

  FBCF [6.9] [5.7] 8.0 5.3 5.5 6.5 2.3 5.4 4.7 4.8 5.1 

  Exportações 7.9 5.2 7.1 6.8 4.8 5.5 4.5 4.4 4.2 4.5 4.5 

  Importações 7.4 5.0 6.9 6.9 5.2 5.2 3.9 5.2 4.5 4.1 4.1 

Contributos brutos  
para a tvar do PIB (p.p.) 

           

   Exportações líquidas  
   (do total de importações) 

[-0.1] [-0.1]    0.2 0.3 -0.3 -0.1 0.1 0.1 

   Procura Interna [2.6] [2.2]    1.9 1.3 2.1 1.7 1.7 1.8 

Contributos líquidos das 
respetivas importações (p.p.)* 

           

   Exportações   1.5 1.2 0.9       

   Procura Interna   1.0 0.8 0.8       

Proc. externa relevante (tvar, %)   4.5 3.9 4.0     3.9 4.1 

Emprego (tva, %) 2.6 0.7 3.1 1.3 1.3   1.4 0.9 1.3 1.0 

Taxa de desemprego (%) 9.7 9.0 9.0 8.2 7.0 9.7 8.9 9.9 9.2 9.9 9.3 

Inflação (tva do IHPC, %) 1.6 2.0 1.6 1.4 1.5 1.6 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 

Bal. Corr. e de capital (% PIB)   1.8 2.4 2.4   1.4 1.5 1.1 1.5 

Balança corrente (% PIB) 0.4 0.3    0.4 0.8 0.5 0.5 0.2 0.5 

Bal. de bens e serviços (% PIB)   1.7 2.2 2.4     1.2 1.4 

Bal. de bens (% PIB)        -4.5 -4.7   

Saldo orçamental (% PIB) -1.5 -1.4    -1.5 -1.0 -1.8 -1.9 -1.5 -1.0 

Dívida pública bruta (% PIB) 125.7 122.5    128.6 126.5 128.5 126.2 127.9 124.2 

Fontes: Fundo Monetário Internacional, FMI, World Economic Outlook October 2017 e Portugal: Staff Concluding 

Statement of the 2017 Article IV Mission; Banco de Portugal, BdP, Boletim Económico Outubro 2017 (dados 2017) e 

Boletim Económico Junho 2017 (dados 2018-19); OCDE, OECD Economic Outlook June 2017 - Portugal summary; 

Comissão Europeia, CE, European Economy - Spring 2017; Governo, Programa de Estabilidade 2017-2021. Tva = taxa 

de variação anual; tvar= taxa de variação anual real; p.p.= pontos percentuais. *Contributo de cada componente 

expurgada do respetivo conteúdo importado (lógica de valor acrescentado nacional), uma abordagem diferente da 

tradicional (contributos brutos), em que a procura interna inclui importações e a procura externa líquida considera as 

exportações deduzidas das importações totais. O cálculo dos conteúdos importados foi baseado em informação de 2005 

(seguindo uma metodologia descrita no Boletim Económico de Junho de 2014). 

 

Em outubro (no dia 10), o FMI divulgou novas projeções económicas para Portugal (World 

Economic Outlook), mas que, no essencial, poucas alterações introduzem face às anteriores 

estimativas, analisadas no anterior número da Envolvente (consultas anuais ao abrigo do artigo 

IV da instituição, divulgadas em junho), notando-se sobretudo revisões para incorporar novos 

dados em 2017 (com destaque o valor mais elevado de crescimento do emprego). As previsões 

de crescimento do PIB do FMI não foram alteradas (2.5% em 2017 e 2.0% em 2018), 

http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/06/29/mcs6292017-portugal-staff-concluding-statement-of-the-2017-article-iv-mission
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/06/29/mcs6292017-portugal-staff-concluding-statement-of-the-2017-article-iv-mission
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/be_out2017_p.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bol_econ_junho17_p.pdf
http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-forecast-summary-portgual-oecd-economic-outlook-june-2017.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_forecast_spring_110517_pt_en.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/27640818/20170428-pestabilidade-2017.pdf
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continuando, por isso, a coincidir com as do Banco de Portugal (BdP), que também manteve 

essas estimativas no Boletim Económico de Outubro (divulgado poucos dias antes, no dia 

4), onde apenas foram apresentadas projeções para 2017 (mantém-se, por isso, válida a 

análise das projeções do BdP para 2018 e 2019 do Boletim Económico de Junho, 

apresentada no anterior número da Envolvente Empresarial).  

 
Apresenta-se abaixo um conjunto de destaques do Boletim Económico de Outubro. 

“As projeções do Banco de Portugal (BdP) apontam para uma recuperação da economia 

portuguesa em 2017, confirmando globalmente as projeções publicadas no Boletim 

Económico de junho.  

O PIB deverá crescer 2.5% em 2017, depois de ter aumentado 1.5% em 2016, com um 

perfil de desaceleração intra-anual. Estima-se que o crescimento do PIB em 2017 supere 

em 0.3 p.p. o crescimento observado na economia da Área Euro, interrompendo a 

tendência de divergência real registada desde 2000.” 

Note-se que, embora a previsão de crescimento de 2.5% em 2017 se tenha mantido face à 

divulgação de junho, houve alterações em várias componentes, tendo as revisões em 

baixa no consumo privado (de 2.3% para 1.9%), na FBCF (de 8.8% para 8.0%) e nas 

exportações (de 9.6% para 7.1%) sido contrariadas pela revisão em baixa nas importações 

(de 9.5% para 6.9%). Segundo o BdP, “estas revisões estão, em parte, associadas à 

incorporação das Contas Nacionais Trimestrais para o segundo trimestre de 2017”. 

Também de realçar a revisão em alta do crescimento do emprego (de 2.4% para 3.1%) e em 

baixa da taxa de desemprego (de 9.4% para 9.0%). 

“De acordo com as projeções, a recuperação da economia portuguesa em 2017 deverá ser 

sustentada por um crescimento de 7.1% nas exportações de bens e serviços (4.1% em 

2016), refletindo novos ganhos de quota de mercado, e por um aumento de 8.0% 

na formação bruta de capital fixo (1.6% em 2016), FBCF, impulsionada pelas componentes 

pública e de habitação e pela manutenção de um forte crescimento da FBCF empresarial (cerca 

de 7%). Nas exportações de bens e serviços, é de destacar o forte desempenho 

das exportações de turismo, que, em 2017, deverão ser 77% superiores ao nível registado 

em 2008. (…) O consumo privado deverá crescer 1.9% em 2017, um ritmo inferior ao 

projetado para o PIB e ao observado em 2016, traduzindo a desaceleração no consumo de 

bens duradouros, nomeadamente de veículos automóveis. 

A economia portuguesa deverá manter capacidade de financiamento, medida pelo 

excedente da balança corrente e de capital, de 1.8% do PIB, um nível próximo do 

observado em 2016.” “Na atual situação de elevado endividamento externo, a existência 

de um excedente nas contas externas é uma condição fundamental para assegurar a 

credibilidade e estabilidade macroeconómica da economia portuguesa”. 
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“As projeções apontam também para melhorias no mercado de trabalho, com uma 

aceleração pronunciada do emprego (revendo em alta a projeção do Boletim Económico de 

Junho), uma redução da taxa de desemprego e um ligeiro aumento da população ativa, num 

quadro de fraco crescimento dos salários reais e de redução do endividamento das 

famílias. O crescimento mais acentuado do emprego quando comparado com o aumento 

projetado para o PIB deverá resultar numa redução da produtividade aparente do 

trabalho. 

De acordo com as projeções, a taxa de inflação, medida pela taxa de variação do índice 

harmonizado de preços no consumidor (IHPC), deverá aumentar de 0.6% em 2016 para 1.6% 

em 2017 [igual à previsão de junho].” “Comparando com as mais recentes projeções para a 

Área Euro, antecipa-se um diferencial virtualmente nulo.”  

“A recuperação da economia portuguesa projetada para 2017 ocorre numa envolvente 

económica, financeira e monetária particularmente favorável. O perfil de desaceleração 

intra-anual resulta de uma normalização que é consistente com uma aproximação ao ritmo 

de crescimento sustentável da economia portuguesa.” 

“Após o crescimento de 2.9% no primeiro semestre, o PIB deverá desacelerar no segundo 

semestre de 2017 (…). Esta desaceleração reflete essencialmente o desempenho das 

exportações. Após os elevados ganhos de quota de mercado das exportações registados 

no segundo semestre de 2016 e no primeiro semestre de 2017, antecipa-se um ligeiro ganho 

de quota no segundo semestre de 2017.” 

“As exportações de bens e serviços aumentaram 8.9% [no primeiro semestre], em virtude 

do dinamismo da generalidade das componentes e dos destinos geográficos, e refletindo 

ganhos acentuados de quota de mercado, na ordem dos 4.6 pontos percentuais. As 

exportações do turismo cresceram 15.3%, a taxa mais elevada das últimas duas décadas.” 

Além do crescimento extraordinário do turismo, o BdP destaca três outros efeitos favoráveis 

que contribuíram para o forte aumento das exportações nesse semestre: “(i) a recuperação das 

exportações extra-UE, sobretudo para Angola, (ii) a aceleração das exportações intra-UE, 

nomeadamente Espanha, (iii) a dissipação de efeitos temporários ligados à redução da 

produção de unidades industriais dos setores energético e automóvel em 2016”. 

 “No segundo semestre de 2017 as exportações deverão continuar a crescer, sendo 

positivamente influenciadas pelo aumento da capacidade produtiva e exportadora de 

uma unidade industrial do setor automóvel e pela ocorrência em território português de 

importantes eventos à escala internacional, previstos para o final de 2017. Contudo, o 

incremento no nível das exportações no segundo semestre do ano corresponderá a uma 

desaceleração em termos homólogos, refletindo a normalização de alguns dos efeitos 

acima referidos.” 
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Refira-se que a previsão de crescimento da procura externa relevante, que se manteve face 

à previsão de Junho (4.5%; 5.7% excluindo o impacto de Angola, segundo o BdP), é 

significativamente inferior à previsão de aumento das exportações em 2017 (7.1%). “Esta 

evolução sugere a manutenção de ganhos significativos de quota de mercado em 2017, tal 

como observado em média desde 2010. O desempenho positivo das exportações em 2017 

ocorre num contexto de apreciação do euro e de evolução desfavorável de indicadores 

tradicionais de competitividade-preço. Neste quadro, os ganhos de quota de mercado 

salientam a capacidade competitiva das empresas portuguesas nos mercados internacionais, 

que vai para além de ganhos de competitividade por via dos preços.” 

 “A economia portuguesa cresceu no primeiro semestre de 2017 a um ritmo claramente 

superior à média europeia e ao observado na última década. Este dinamismo foi transversal 

à generalidade dos setores de atividade e beneficiou de um enquadramento 

internacional favorável. O PIB aumentou 2.9%, impulsionado pelo comportamento das 

exportações e do investimento.” 

Conforme já referido, as exportações cresceram 8.9% em termos homólogos no primeiro 

semestre. 

“Na procura interna, o primeiro semestre foi marcado por um forte crescimento da FBCF, 

de 10.1%. Este crescimento foi transversal às várias componentes, incluindo a construção. 

O consumo privado aumentou 2.1%, num contexto de melhoria da confiança dos 

consumidores e de aumento do rendimento disponível. 

No mercado de trabalho, a população ativa aumentou 0.9% em termos homólogos, após 

seis anos consecutivos em queda. O emprego cresceu 3.3%, embora tenha permanecido em 

níveis historicamente baixos. Os fluxos líquidos de criação de emprego continuaram a orientar-

se para os setores da economia com maior produtividade, nomeadamente para os mais 

expostos à concorrência internacional. A taxa de desemprego prosseguiu a tendência 

de queda observada desde 2013, fixando-se em 9.5%; no entanto, o peso do desemprego de 

longa duração no desemprego total continuou a ser muito elevado (59.5%). 

A taxa de inflação, medida pela variação homóloga do IHPC, foi de 1.6%.” 

Quanto às principais conclusões e considerações do BdP, destaca-se o texto abaixo. 

“A atual fase de expansão da economia portuguesa é uma oportunidade única para reforçar a 

sua resiliência a choques internos e externos e para responder ao desafio do aumento 

da produtividade no médio e longo prazo”, “uma condição essencial para o aumento do seu 

potencial de crescimento e para um processo estrutural de convergência face aos níveis médios 

de bem-estar da União Europeia”. “A evolução favorável do investimento e, em particular, do 

investimento empresarial, é muito relevante para o crescimento atual e potencial da 

economia portuguesa, mas continua aquém do observado antes da crise financeira 

internacional [em 2017, a FBCF empresarial situa-se cerca de 12% abaixo do registado em 
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2008, segundo o BdP]. É fundamental reforçar a eficiência na intermediação financeira, 

promover a desalavancagem adicional do setor privado, reduzir o nível da dívida 

pública e criar incentivos adicionais à inovação, à mobilidade de fatores e a 

investimentos em capital humano e físico, garantindo, simultaneamente, um quadro 

institucional previsível e promotor da estabilidade macroeconómica.” 

“Para explicar a dinâmica muito fraca da produtividade aparente do trabalho concorrem 

diversos fatores. Entre esses fatores encontra-se o baixo nível do capital por trabalhador, 

que é muito inferior à média na Área Euro, e a ineficiente afetação dos recursos nas 

empresas portuguesas. A diminuição da produtividade aparente do trabalho a nível agregado 

no passado recente traduzirá sobretudo alterações ocorridas dentro de cada ramo de 

atividade.” 

 

Projeções para a economia mundial e principais mercados 

 

Quadro 2.2.2: Previsões de crescimento económico – mundo e mercados (tvar, %)  

 FMI, Out-17 BM, jun-17 OCDE, jun-17 CE, mai-17 

 2016 2017 2018 2017 2018 2019 2017 2018 2017 2018 

Mundo 3.2 3.6 3.7 2.7 2.9 2.9 3.5 3.6 3.4 3.6 

 Ec. Avançadas 1.7 2.2 2.0 1.9 1.8 1.7     

  EUA 1.5 2.2 2.3 2.1 2.2 1.9 2.1 2.4 2.2 2.3 

  Japão 1.0 1.5 0.7 1.5 1.0 0.6 1.4 1.0 1.2 0.6 

  UE 2.0 2.3 2.1      1.9 1.9 

   Área Euro 1.8 2.1 1.9 1.7 1.5 1.5 1.8 1.8 1.7 1.8 

    Alemanha 1.9 2.0 1.8    2.0 2.0 1.6 1.9 

    França 1.2 1.6 1.8    1.3 1.5 1.4 1.7 

    Itália 0.9 1.5 1.1    1.0 0.8 0.9 1.1 

    Espanha 3.2 3.1 2.5    2.8 2.4 2.8 2.4 

    Holanda 2.2 3.1 2.6    2.4 2.1 2.1 1.8 

   RU 1.8 1.7 1.5    1.6 1.0 1.8 1.3 

   OCDE       2.1 2.1   

 Ec. em Desenvolvimento 4.3 4.6 4.9 4.1 4.5 4.7     

  Angola -0.7 1.5 1.6 1.2 0.9 1.5     

  Moçambique 3.8 4.7 5.3 4.8 5.1 6.7     

  Brasil -3.6 0.7 1.5 0.3 1.8 2.1 0.7 1.6   

  Rússia -0.2 1.8 1.6 1.3 1.4 1.4 1.4 1.6   

  Índia 7.1 6.7 7.4 7.2 7.5 7.7 7.3 7.7   

  China 6.7 6.8 6.5 6.5 6.3 6.3 6.6 6.4 6.6 6.3 

Fontes: Fundo Monetário Internacional, FMI, World Economic Outlook October 2017; Banco Mundial, BM, Global 

Economic Prospects - June 2017; Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, OECD Economic 

Outlook June 2017; Comissão Europeia, CE, European Economy - Spring 2017;. Tvar= taxa de variação anual real. 

 

Em outubro, o FMI reviu ligeiramente em alta (quer face a abril quer face à atualização 

intercalar de julho) as suas previsões de crescimento do PIB mundial para 3.6% em 2017 e 

3.7% em 2018, após 3.2% em 2016, traduzindo uma trajetória de aceleração gradual assente 
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http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26800/9781464810244.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26800/9781464810244.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-outlook-volume-2017-issue-1_eco_outlook-v2017-1-en#.WUkyYlTyvcs
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-outlook-volume-2017-issue-1_eco_outlook-v2017-1-en#.WUkyYlTyvcs
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ip053_en_1.pdf
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em melhorias do investimento, do comércio internacional e da produção industrial, a refletir o 

aumento da confiança de empresas e consumidores.  

A subida dos números de crescimento abrangeu o conjunto das economias avançadas 

(passando para 2.2% em 2017 e 2.0% em 2018) e das economias em desenvolvimento 

(4.6% e 4.9%) que, como é usual, apresentam uma dinâmica superior (mas partindo de uma 

base mais baixa). 

Nas economias desenvolvidas, destaca-se a revisão em alta do crescimento na  Área Euro 

(para 2.1% em 2017 e 1.9% em 2018) e das suas maiores economias (Alemanha, França, Itália 

e Espanha), bem como no Japão (para 1.5% e 0.7%), mais do que compensado a descida dos 

valores dos EUA (para 2.2% e 2.3%) e do Reino Unido (para 1.7% e 1.5%), embora apenas 

face aos dados de abril, já que, em comparação dos dados intercalares de julho, a revisão até 

foi positiva no casos dos EUA e não houve alterações nos números do Reino Unido. Em linhas 

gerais, a revisão em baixa nos valores para os EUA face a abril teve origem no atraso das 

medidas de estímulo económico prometidas pela Administração Trump, enquanto o 

Reino Unido continuou a ser penalizado pelos efeitos do Brexit. 

Nas economias em desenvolvimento, salienta-se a melhoria nos valores de crescimento da 

Rússia (para 1.8% e 1.6%) e da China (para 6.8% e 6.5%), contrariando a revisão em baixa 

no caso da Índia (para 6.7% e 7.4%), que ainda assim continua a apresentar um dinamismo 

assinalável, bastante acima da média. Quanto aos países de língua oficial portuguesa 

acompanhados nesta secção, merece referência a melhoria dos valores de crescimento de 

Angola nos dois anos face a abril (para 1.5% e 1.6%), sendo que nos casos de Moçambique 

e Brasil se verificou uma revisão em alta dos valores para 2017 mas em baixa nos de 2018. 

O Fundo assinala que a retoma económica não está completa, pois embora o cenário base 

seja melhor, o crescimento permanece fraco em muitos países. Nas economias avançadas, 

as perspetivas melhoraram, em particular na Área Euro, mas em muitos países a inflação 

permanece baixa e o nível de subutilização de recursos ainda é assinalável, além de que a 

evolução da produtividade deixa ainda muito a desejar e os rácios de dependência de 

idosos continuam a aumentar, penalizando as perspetivas de crescimento do PIB per capita.  

Os FMI considera os riscos equilibrados no curto prazo, com a possibilidade de valores de 

crescimento mais altos caso o aumento dos níveis de confiança e as condições financeiras 

favoráveis estimulem a procura mais do que antecipado, embora também haja riscos 

descendentes, como erros de política económica em contexto de elevada incerteza ou a 

materialização de choques, o que poderia minar a confiança dos mercados e tornar as 

condições financeiras menos favoráveis. A médio prazo, os riscos são predominantemente 

descendentes, no entender do Fundo, que cita os desafios no setor financeiro 

(nomeadamente na Europa, onde apesar dos progressos no setor bancário, se temem efeitos 

de feedback entre baixa procura, inflação e balanços em algumas partes da Área Euro) e a 
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necessidade de evitar um forte abrandamento na China, o que passará por conter a 

expansão do crédito nesse País. Muitas economias, em particular as menos desenvolvidas e 

com maiores desequilíbrios macroeconómicos, deverão acautelar-se face à possibilidade de 

riscos de estabilidade financeira e volatilidade à medida que os bancos centrais das 

economias avançadas forem retirando as medidas de estímulo de política monetária. Por outro 

lado, os baixos valores de inflação nas economias avançadas, que poderão persistir se a 

procura não responder como previsto, também acarretam riscos, pois baixas expectativas de 

inflação e baixas taxas de juro diminuem a capacidade dos bancos centrais cortarem as taxas 

de juro reais em futuras recessões. Há ainda um conjunto de riscos não económicos, como 

os relacionados com potenciais conflitos e tensões geopolíticas acrescidas. 

O Fundo conclui que, depois dos valores desapontantes de crescimento nos últimos anos, este 

maior dinamismo recente é uma oportunidade para os decisores de política económica 

levarem a cabo reformas críticas para minorar riscos descendentes, aumentar o 

crescimento potencial e assim fomentar o bem-estar de forma mais abrangente. As 

reformas estruturais e medidas orçamentais pró-crescimento são necessárias para 

aumentar a produtividade e a oferta de trabalho, com prioridades variadas consoantes os 

países. Nas economias avançadas, a política monetária deverá permanecer acomodatícia 

até haver sinais firmes de que a inflação está a atingir as metas. Simultaneamente, os riscos de 

sobreavaliação de ativos e aumento de alavancagem em alguns segmentos deverá ser 

monitorizado de forma apertada através de supervisão micro e macro prudencial, se 

necessário. A política orçamental deverá estar alinhada com os esforços de reforma 

estrutural, aproveitando as condições cíclicas favoráveis para colocar a dívida pública numa 

trajetória sustentável, apoiando ao mesmo tempo a procura onde necessário, se exequível. Nas 

economias em desenvolvimento, o espaço orçamental para apoiar a procura é menor, 

sobretudo nos países exportadoras de petróleo, mas a política monetária poderá ser mais 

acomodatícia nos países em que os valores de inflação parecem ter atingido um pico, tendo 

sido ainda realçada a importância da flexibilidade cambial no ajustamento aos choques 

externos. Nestes países é ainda essencial aumentar a qualidade da governação e criar um 

ambiente mais favorável ao investimento, além de reformas estruturais potenciadoras do 

crescimento, incluindo aquelas que tiram partido do dividendo demográfico. 

 

2.3 Constituições, dissoluções e insolvências de empresas 
 

De acordo com dados do Barómetro Informa D&B, a criação líquida de empresas aumentou 

13.2% em comparação homóloga no período de janeiro a agosto (para 18997 empresas), em 

resultado de um acréscimo de 8.0% nos nascimentos (para 27695 empresas) e um recuo de 

1.7% nos encerramentos (para 8698 empresas). 

Esta evolução traduziu-se num melhoria do rácio de nascimentos por encerramento (para 

3.2, face a 2.9 no período homólogo). 
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Quadro 2.3.1: Criação líquida de empresas e insolvências 

  

2015 2016 

Var. 
homóloga Jan-Ago 

16 
Jan-Ago 

17 

Var. 
homóloga 

  % Nº % Nº 

Nascimentos de empresas (A) 37970 37256 -1.9 -714 25637 27695 8.0 2058 

Encerramentos de empresas (B) 16635 16363 -1.6 -272 8851 8698 -1.7 -153 

Criação líquida de empresas=A-B 21335 20893 -2.1 -442 16786 18997 13.2 2211 

Rácio nascimentos/encerramentos=A/B 2.3 2.3     2.9 3.2     

Número de empresas com processos de 
insolvência (C) 

4 244 3 273 -22.9 -971 2 324 1 806 -22.3 -518 

Fonte: Barómetro Informa D&B. Tvh= Taxa de variação homóloga. Notas: A(B) - entidades constituídas no período 
considerado, com publicação de constituição (encerramento: não são consideradas extinções com origem em 
procedimentos administrativos de dissolução) no portal de atos societários do Ministério da Justiça; C - Entidades com 
processos de insolvência iniciados no período considerado, com publicação no portal Citius do Ministério a Justiça. 

 

Nos setores, a criação líquida de empresas até agosto 2017 registou o maior aumento 

homólogo nos “Outros serviços” (+843), seguindo-se as Atividades imobiliárias (+480), a 

Construção (+380), o Alojamento e restauração (+273), a Agricultura, pecuária, pesca e caça 

(+187), as Telecomunicações (+166), os Transportes (+92), o Gás, eletricidade e água (+28) e 

o Comércio por Grosso (+1). As subidas referidas contrariam a redução líquida de empresas no 

Comércio a retalho (-133), nas Indústrias transformadoras (-53), nas Atividades financeiras     

(-51) e nas Indústrias extrativas (-2).  

 

Figura 2.3.1: Criação líquida de empresas por setor (nº de empresas) 

 

 

 

O número de empresas com processos de insolvência teve uma redução homóloga de 

22.3% nos oito primeiros meses de 2017 (situando-se em 1806), uma evolução semelhante à 

ocorrida no conjunto de 2016 (-22.9%). 
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3. INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

3.1 Comércio internacional 
 

Nesta secção são apresentadas as principais tendências das exportações e importações de bens 

e de serviços, incluindo o cálculo e análise de quotas de mercado das exportações. 

 

3.1.1 Comércio internacional de bens 
 

Saldo da balança de bens 

 

Quadro 3.1.1.1: Saldo da balança de bens 

  2016 Var. homóloga Jan-Ago 17 Var. homóloga 

 Valor (M€) Valor (M€) Tvhn (%) Valor (M€) Valor (M€) Tvhn (%) 

Total             

  Exportações (FOB) 50 022 388 0.8 36 321 3 739 11.5 

  Importações (CIF) 61 243 898 1.5 45 162 5 567 14.1 

  Saldo -11 221 -510 4.8 -8 841 -1 828 26.1 

  Taxa de Cobertura (%) 81.7     80.4     

Intra-UE             

  Exportações (FOB) 37 571 1 500 4.2 26 861 2 038 8.2 

  Importações (CIF) 47 635 1 449 3.1 34 142 3 384 11.0 

  Saldo -10 064 51 -0.5 -7 281 -1 345 22.7 

  Taxa de Cobertura 78.9     78.7     

Extra-UE             

  Exportações (FOB) 12 451 -1 112 -8.2 9 460 1 701 21.9 

  Importações (CIF) 13 608 -551 -3.9 11 019 2 183 24.7 

  Saldo -1 157 -561 94.2 -1 560 -482 44.8 

  Taxa de Cobertura 91.5     85.8     

Total sem combustíveis             

  Exportações (FOB) 46 895 1 062 2.3 33 667 2 974 9.7 

  Importações (CIF) 55 075 2 702 5.2 39 988 4 118 11.5 

  Saldo -8 181 -1 640 25.1 -6 321 -1 144 22.1 

  Taxa de Cobertura  85.1     84.2     

Fonte: INE. Tvhn = taxa de variação homóloga nominal. M€= Milhões de euros. CIF (Cost, Insurance and Freight) 

significa a inclusão dos custos inerentes ao transporte das mercadorias e FOB (Free on Board) o contrário. 

 

No período de janeiro a agosto, o défice da balança de bens agravou-se 1828 M€ em termos 

homólogos (+26.1%), para 8841 M€, a refletir uma subida mais forte das importações do que 

das exportações (14.1% e 11.5%), que também se traduziu numa deterioração da taxa de 

cobertura (para 80.4%, após 82.3% no período homólogo e 81.7% no conjunto de 2016). 

Excluindo combustíveis, a subida do défice foi menor (1144 M€, para 6321 M€), com as 

importações a crescerem 11.5% e as exportações 9.7%, em variação homóloga. 
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O crescimento das importações acima das exportações continuou a verificar-se quer no 

mercado intra-UE (11.0% e 8.2%, respetivamente) quer no mercado extra-UE (24.7% e 

21.9%), onde o crescimento foi bastante mais forte em ambos os fluxos. 

Continua-se a assinalar-se que a subida homóloga do preço do brent inflacionou o valor das 

transações de combustíveis e, em particular, o das importações, onde o peso desta rubrica 

é maior (10.1% em 2016, face a 6.2% no caso das exportações). 

Assim, excluindo combustíveis, o diferencial de crescimento das importações face às 

exportações é menos significativo (variações de 11.5% e 9.7%, respetivamente), pelo que o 

agravamento do défice é menor (1144 M€) por comparação com o saldo global.  

 

Exportações de bens 

 
Quadro 3.1.1.2: Exportações de bens por tipo de produto 

  2016 Jan-Ago 17 

Produtos NC8 e respetivos códigos Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Máquinas e aparelhos: S16 (84-85) 7 721 6.2   0.9 5 603 13.3   2.0 

Material de Transporte: S17 (86-89) 5 677 -0.4   0.0 4 093 9.2   1.1 

Madeira e cortiça: S9 (44-46) e S10 (47-49) 4 012 -0.3   0.0 2 780 4.0   0.3 

Plásticos e borracha: S7 (39-40) 3 810 3.7   0.3 2 799 10.7   0.8 

Metais: S15 (72-83) 3 686 -2.4   -0.2 2 830 17.6   1.3 

Animais vivos, produtos animais e vegetais, e 
gorduras: S1 (1-5), S2 (6-14), S3 (15) 

3 235 5.5   0.3 2 324 20.3   1.2 

Combustíveis e óleos minerais: S5 (27) 3 128 -17.7   -1.4 2 654 40.5   2.3 

Alimentação, bebidas e tabaco, S4 (16-24) 3 127 -1.0   -0.1 2 071 3.2   0.2 

Vestuário: S11 (61-62) 3 086 7.5   0.4 2 164 3.8   0.2 

Químicos: S6 (28-38) 2 679 2.8   0.1 1 900 9.2   0.5 

Calçado: S12 (64-67) 2 019 2.8   0.1 1 464 3.7   0.2 

Têxteis: S11 (50-60, 63) 1 949 0.5   0.0 1 382 5.5   0.2 

Mobiliário: S20 (94) 1 825 7.2   0.2 1 279 6.1   0.2 

Pedra, cerâmica e vidro: S13 (68-70) 1 724 4.3   0.1 1 205 4.4   0.2 

Outros 1 420 3.3   0.1 1 108 17.9   0.5 

Produtos minerais exceto combustíveis: S5 (25-
26) 

640 -18.8   -0.3 486 15.0   0.2 

Peles e couros S8 (41-43) 284 9.0   0.0 181 -3.4   0.0 

Total 50 022 0.8     36 321 11.5     

Total sem combustíveis 46 895 2.3   2.1 33 667 9.7   9.1 

Fonte: INE. Tabela ordenada pelo valor das exportações em 2015. NC8 = Nomenclatura combinada de mercadorias da 

UE a oito dígitos; M€= milhões de euros; tvhn = taxa de variação homóloga nominal; p.p. = pontos percentuais. 

 

No detalhe por tipo de bens, o maior contributo para a subida homóloga das exportações 

até agosto (11.5%) ocorreu na rubrica de Combustíveis (2.3 p.p.), seguindo-se as Máquinas e 

aparelhos (2.0 p.p.), os Metais (1.3 p.p.), os Animais vivos, produtos animais e vegetais, e 
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gorduras (1.2 p.p.), o Material de transporte (1.1 p.p.), os Plásticos e borracha (0.8 p.p.) e os 

Químicos (0.5 p.p.), não se tendo registado qualquer contributo negativo. 

 

As exportações até agosto registaram um maior dinamismo no mercado extra-UE (tvh de 

27.8%) do que no mercado intra-UE (8.2%), mas este continuou a dar o maior contributo 

(6.3 p.p., face a 5.2 p.p. extra-UE), em face do peso mais elevado.  

 

Quadro 3.1.1.3: Exportações de bens nos 20 principais mercados de 2015 

  2016 Jan-Ago 17 

 Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Espanha 12 938 5.1 1.3 9 181 7.2 1.9 

França 6 318 4.8 0.6 4 523 7.2 0.9 

Alemanha 5 836 -0.8 -0.1 4 127 5.5 0.7 

Reino Unido 3 531 5.2 0.4 2 441 4.6 0.3 

Estados Unidos 2 465 -4.0 -0.2 1 928 22.9 1.1 

Países Baixos 1 874 -5.8 -0.2 1 474 18.3 0.7 

Itália 1 726 8.8 0.3 1 273 15.9 0.5 

Angola 1 502 -28.5 -1.2 1 189 44.4 1.1 

Bélgica 1 216 7.3 0.2 856 4.8 0.1 

Marrocos 712 4.8 0.1 502 13.5 0.2 

China 676 -19.4 -0.3 554 29.7 0.4 

Polónia 577 9.7 0.1 422 12.4 0.1 

Brasil 539 -5.3 -0.1 519 51.0 0.5 

Suíça 534 16.5 0.2 391 8.7 0.1 

Suécia 473 15.4 0.1 318 -0.6 0.0 

Argélia 464 -18.0 -0.2 174 -45.6 -0.4 

Turquia 423 16.4 0.1 260 -0.6 0.0 

Roménia 389 36.6 0.2 224 21.5 0.1 

Dinamarca 337 10.3 0.1 244 9.1 0.1 

Irlanda 336 41.4 0.2 228 -3.2 0.0 

Subtotal 42 866 1.6 1.4 30 829 9.8 8.4 

Total 50 022 0.8   36 321 11.5   

  Intra-UE 37 571 4.2 3.0 26 861 8.2 6.3 

  Extra-UE 12 451 -8.2 -2.2 9 460 21.9 5.2 

Fonte: INE. Tabela ordenada pelo valor das exportações em 2015. M€= milhões de euros; tvhn = taxa de variação 

homóloga nominal; p.p. = pontos percentuais. 

 

Nos 20 principais mercados de destino (em 2016), o principal contributo para a subida das 

exportações até agosto (11.5%) teve origem em Espanha (1.9 p.p.), seguindo-se os EUA (1.1 

p.p.), Angola (1.1 p.p.), França (0.9 p.p.), Alemanha (0.7 p.p.) e Países Baixos (0.7 p.p.), Itália 

(0.5 p.p.), Brasil (0.5 p.p.) e China (0.4 p.p.), além de outros contributos positivos mais 

pequenos. A Argélia foi o único mercado do Top 20 com contributo negativo relevante (-0.4 p.p.). 
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Quotas de mercado das exportações de bens 

Segundo dados revistos (do INE e OMC), calcula-se que a quota de mercado das 

exportações nacionais nas importações mundiais de bens tenha aumentado para 

0.351% no primeiro semestre de 2017, após 0.345% nem 2016 (e 0.332% em 2015, valor 

que não sofreu revisão), com melhorias quer no mercado intra-UE (de 0.783% em 2016 para 

0.790% em 2017) quer no mercado extra-UE (de 0.0962% para 0.1008%).  

 

Quadro 3.1.1.4: Quotas de mercado das exportações de bens (%) 

  2015 2016 1S 17 

Mundo 0.332 0.345 0.351 

  Intra-UE 0.754 0.783 0.790 

  Extra-UE 0.0968 0.0962 0.1008 

Fontes: OMC e INE. Nota metodológica: as quotas foram calculadas dividindo as exportações de Portugal (dados 

trimestrais da OMC em milhões de dólares, repartidos entre os mercados intra-UE e extra-UE usando a estrutura de 

exportações de Portugal calculada a partir de informação do INE para os períodos em causa) pelas importações totais 

nos vários mercados (obtidas na mesma base de dados trimestrais da OMC). 

 

Em termos de variação homóloga, e considerando apenas dados do INE, no segundo 

trimestre registou-se uma quebra ligeira da quota de mercado de bens (cerca de 1.4%, 

após uma subida de 7.8% no primeiro trimestre), em resultado de um aumento nominal das 

exportações (7.7%) inferior ao da procura externa (9.1%), que pouco abrandou (9.5% no 

primeiro trimestre), enquanto as exportações desaceleraram de forma muito significativa em 

face da dissipação de efeitos de base que empolaram o crescimento no primeiro trimestre. 

Assim, esta quebra ligeira afigura-se como uma mera correção, inserida dentro da tendência 

de ganhos de quota de mercado que se tem vindo a assistir desde 2016. 

 

Figura 3.1.1.1: Evolução homóloga das exportações de mercadorias, da procura externa 

relevante e dos ganhos de quota de mercado  
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Quadro 3.1.1.5: Quotas de mercado nos 20 maiores mercados de exportação de bens 

  Quotas (%) Variação (p.p.) 

 2015 2016 Jan-Ago 17 2016 Jan-Ago 17 

Espanha 4.38 4.60 4.52 0.22 -0.08 

França 1.17 1.22 1.25 0.05 0.02 

Alemanha 0.62 0.61 0.60 -0.01 -0.01 

Reino Unido 0.59 0.61 0.65 0.02 0.04 

Estados Unidos 0.12 0.12 0.14 0.00 0.01 

Países Baixos 0.43 0.41 0.44 -0.02 0.03 

Itália 0.43 0.47 0.48 0.04 0.01 

Angola* 13.13 14.89 18.02 (1S 17) 1.76 3.13 (1S 17) 

Bélgica 0.34 0.36 0.36 0.03 0.00 

Marrocos 1.98 1.90 1.91 -0.08 0.01 

China 0.06 0.05 0.05 -0.01 0.01 

Polónia 0.30 0.32 0.32 0.03 0.00 

Brasil 0.35 0.42 0.56 0.06 0.14 

Suíça 0.20 0.22 0.24 0.02 0.03 

Suécia 0.33 0.37 0.36 0.04 -0.01 

Argélia 1.21 1.20   -0.01   

Turquia 0.19 0.24 0.19 0.04 -0.04 

Roménia 0.45 0.58 0.46 0.12 -0.12 

Irlanda 0.44 0.47 0.52 0.03 0.04 

Dinamarca 0.31 0.43 0.42 0.13 -0.01 

Fontes: OMC, INE Angola, INE, BdP, cálculos próprios. Tabela ordenada pelo ranking das exportações em 2016 (como 

no quadro 3.1.1.3). P.p. = pontos percentuais. *Peso de Portugal nas importações de mercadorias desse país, obtidas a 

partir de dados do respetivo instituto nacional de estatística. As restantes quotas seguem a metodologia descrita na 

nota do quadro anterior (mas aqui com dados mensais). 

 

De acordo com estimativas próprias, as quotas de mercado dos 20 principais mercados de 

exportação melhoraram na larga maioria dos casos no período de janeiro a agosto (janeiro 

a junho, no caso de Angola) face ao ano de 2016, tendo o ganho mais significativo ocorrido 

em Angola (+3.13 p.p., para 18.02%), reforçando o estatuto de maior quota, seguindo-se os 

ganhos no Brasil (+0.14 p.p.), no Reino Unido (+0.04 p.p.), na Irlanda (+0.04 p.p.), nos Países 

Baixos (+0.03 p.p.) e na Suíça (+0.03 p.p), considerando os valores  mais significativos. 

Quanto a perdas de quota, que ocorrerem em apenas seis dos 19 mercados com informação 

disponível (não foi possível calcular a quota da Argélia em 2017), as mais fortes foram 

registadas na Roménia (-0.12 p.p.), em Espanha (-0.08 p.p., para 4.52%, ainda a segunda 

maior quota entre os principais mercados) e na Turquia (-0.04 p.p.). 

 

Importações de bens 

Quanto às importações, para o crescimento homólogo de 14.1% até agosto contribuíram 

sobretudo os seguintes grupos de produtos: Combustíveis e óleos minerais (3.7 p.p.), 

Máquinas e aparelhos (2.7 p.p.), Metais (1.9 p.p.), Material de transporte (1.6 p.p.), Animais 

vivos, produtos animais e vegetais e gorduras (1.3 p.p.), Químicos (0.8 p.p.) e Plásticos e 

borracha (0.7 p.p.). Não se registaram contributos negativos na desagregação utilizada. 
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Quadro 3.1.1.6: Importações de bens por tipo de produto 

  2016 Jan-Ago 17 

Produtos NC8 e respetivos códigos Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Máquinas e aparelhos: S16 (84-85) 10 367 8.4   1.3 7 537 16.2   2.7 

Material de Transporte: S17 (86-89) 8 407 15.1   1.8 6 237 11.6   1.6 

Animais vivos, produtos animais e vegetais, 
e gorduras: S1 (1-5), S2 (6-14), S3 (15) 

6 735 3.0   0.3 4 930 11.6   1.3 

Químicos: S6 (28-38) 6 488 0.8   0.1 4 594 7.1   0.8 

Combustíveis e óleos minerais: S5 (27) 6 168 -22.6   -3.0 5 174 38.9   3.7 

Metais: S15 (72-83) 4 494 -4.4   -0.3 3 648 25.6   1.9 

Plásticos e borracha: S7 (39-40) 3 747 2.0   0.1 2 808 11.6   0.7 

Alimentação, bebidas e tabaco, S4 (16-24) 2 949 5.7   0.3 2 030 5.2   0.3 

Outros 2 358 5.3   0.2 1 534 3.7   0.1 

Madeira e cortiça: S9 (44-46) e S10 (47-49) 2 096 4.3   0.1 1 435 2.7   0.1 

Vestuário: S11 (61-62) 1 999 2.9   0.1 1 346 6.9   0.2 

Têxteis: S11 (50-60, 63) 1 933 2.6   0.1 1 357 6.6   0.2 

Mobiliário: S20 (94) 990 14.8   0.2 752 17.6   0.3 

Calçado: S12 (64-67) 839 9.9   0.1 606 5.0   0.1 

Peles e couros S8 (41-43) 823 -2.7   0.0 549 -0.4   0.0 

Pedra, cerâmica e vidro: S13 (68-70) 690 6.7   0.1 499 9.0   0.1 

Produtos minerais exceto combustíveis: S5 
(25-26) 

159 -5.5   0.0 126 22.2   0.1 

Total 61 243 1.5     45 162 14.1     

Total sem combustíveis 55 075 5.2   4.5 39 988 11.5   10.4 

Fonte: INE. Tabela ordenada pelo valor das importações em 2015. NC8 = Nomenclatura combinada de mercadorias da 

UE a oito dígitos; M€= milhões de euros; tvhn = taxa de variação homóloga nominal; p.p. = pontos percentuais.  

 

Ao nível dos 20 principais mercados de origem, os principais contributos para a subida das 

importações até agosto foram de Espanha (3.1 p.p.), da Alemanha (2.2 p.p.), da Rússia (1.2 

p.p.), dos Países Baixos (0.9 p.p.) e da Itália (0.8 p.p.), seguindo-se um conjunto de outros 

contributos positivos mais pequenos. O principal contributo negativo ocorreu no mercado de 

Angola (-1.1 p.p.) – o que estará relacionado com a alteração da estratégia comercial de 

abastecimento de petróleo por parte da Galp (com a Rússia a tornar-se o maior fornecedor da 

matéria-prima desde do início do ano, ultrapassando Angola) –, tendo os restantes três 

contributos negativos assumido valores pouco significativos (-0.1 p.p. nos três casos): Brasil, 

Irlanda e República Checa.   
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Quadro 3.1.1.7: Importações de bens nos 20 principais mercados de 2015 

  2016 Jan-Ago 17 

 Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Espanha 20 176 1.2 0.4 14 262 9.5 3.1 

Alemanha 8 224 6.7 0.9 6 166 16.3 2.2 

França 4 730 5.9 0.4 3 304 7.9 0.6 

Itália 3 358 2.9 0.2 2 462 14.1 0.8 

Países Baixos 3 122 1.3 0.1 2 389 17.7 0.9 

Reino Unido 1 878 -0.8 0.0 1 218 -0.1 0.0 

China 1 819 2.4 0.1 1 368 14.3 0.4 

Bélgica 1 724 1.5 0.0 1 250 12.9 0.4 

Rússia 1 187 86.4 0.9 1 144 74.2 1.2 

Brasil 1 054 22.6 0.3 805 -6.2 -0.1 

Estados Unidos 878 -9.1 -0.1 676 24.2 0.3 

Angola 810 -29.1 -0.6 118 -78.6 -1.1 

Polónia 728 24.2 0.2 568 21.8 0.3 

Suécia 678 4.7 0.1 449 2.6 0.0 

Irlanda 534 4.5 0.0 302 -15.5 -0.1 

Turquia 529 18.4 0.1 463 42.4 0.3 

Índia 522 13.7 0.1 409 24.4 0.2 

República Checa 471 0.1 0.0 297 -8.2 -0.1 

Arábia Saudita 464 -35.8 -0.4 411 44.5 0.3 

Azerbaijão 455 8.9 0.1 494 79.7 0.6 

Subtotal 53 342 3.2 2.7 38 555 11.7 10.2 

Total 61 243 1.5   45 162 14.1   

  Intra-UE 47 635 3.1 2.4 34 142 11.0 8.5 

  Extra-UE 13 608 -3.9 -0.9 11 019 24.7 5.5 

Fonte: INE. Tabela ordenada pelo valor das importações em 2015. M€= milhões de euros; tvhn = taxa de variação 

homóloga nominal; p.p. = pontos percentuais; s.s.= sem significado. 

 

3.1.2 Comércio internacional de serviços 
 

Na balança de serviços, os dados de janeiro a agosto permitem observar um crescimento 

homólogo de 14.1% no saldo excedentário (1229 M€, para 9949 M€), em resultado de um 

crescimento mais elevado das exportações (13.3% e 2294 M€) do que das importações 

(12.5% e 1065 M€) em variação percentual e absoluta. A rubrica de Viagens e turismo foi a 

que mais contribuiu para a subida das exportações (9.0 p.p.) e do saldo (1214 M€), seguida 

pelos Transportes (3.3 p.p. e 207 M€, respetivamente; no caso do saldo, destaca-se também 

a melhoria de 246 M€ na rubrica residual “Outros”), enquanto ao nível da importações os 

principais contributos vieram destas duas rubricas e dos Outros serviços fornecidos por 

empresas, nos três casos com valores próximos de 4 p.p.. 
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Quadro 3.1.2.1: Balança de serviços 

  2016 Var. homóloga Jan-Ago 17 Var. homóloga 

  Valor 
(M€) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contributo 
(p.p.) 

Valor 
 (M€) 

Valor 
(M€) 

Tvhn 
(%) 

Contribut
o (p.p.) 

Exportações 26 414 1 087 4.3   19 525 2 294 13.3   

Transformação, 
manut., reparação 

816 82 11.2 0.3 639 115 22.0 0.7 

Transportes 5 606 -107 -1.9 -0.4 4 225 576 15.8 3.3 

Viagens e turismo 12 681 1 229 10.7 4.9 9 902 1 558 18.7 9.0 

Outros serviços 
forn. por empresas 

4 549 -147 -3.1 -0.6 2 811 -135 -4.6 -0.8 

Outros 2 762 30 1.1 0.1 1 949 179 10.1 1.0 

Importações 13 124 361 2.8   9 577 1 065 12.5   

Transformação, 
manut., reparação 

345 6 1.7 0.0 293 66 28.8 0.8 

Transportes 3 050 -129 -4.1 -1.0 2 318 369 18.9 4.3 

Viagens e turismo 3 850 238 6.6 1.9 2 906 344 13.4 4.0 

Outros serviços 
forn. por empresas 
empresas 

2 720 106 4.1 0.8 2033 353 21.0 4.1 

Outros 3 159 140 4.7 1.1 2 026 -67 -3.2 -0.8 

Saldo 13 290 726 5.8   9 949 1 229 14.1   

Transformação, 
manut., reparação 

472 77 19.4   345 50 16.9   

Transportes 2 556 22 0.9   1906 207 12.2   

Viagens e turismo 8831 992 12.7   6996 1214 21.0   

Outros serviços 
forn. por empresas 
empresas 

1828 -253 -12.2   778 -488 -38.5   

Outros -397 -111 766   -77 246 s.s.   

Fonte: BdP. M€= milhões de euros; tvhn = taxa de variação homóloga nominal; p.p. = pontos percentuais; s.s. = sem 

significado. 

 
Os dados disponíveis da OMC permitem confirmar que a quota das exportações nacionais 

nas importações mundiais de serviços comerciais recuperou para 0.621% em 2016 (após 

0.602% em 2015), invertendo a tendência de descida que se vinha a observar desde 2007 

(altura em que se situava em 0.685%). 

 

3.1.3 Balança de bens e serviços 
 
O excedente da balança de bens e serviços (BBS) situou-se em 2547 M€ no acumulado de 

janeiro a agosto, valor inferior ao registado o período homólogo (3103 M€), com o agravamento 

do défice da balança de bens a mais do que compensar a subida do excedente nos serviços. 

Relativamente à estrutura da BBS, assinala-se no período de análise uma subida homóloga do 

peso dos serviços nas exportações (de 34.9% para 35.3%), com o aumento significativo nas 

Viagens e turismo (de 16.9% para 17.9%) e, em menor medida, nos Transportes (de 7.4% 

para 7.6%) a contrariar o recuo nos Outros serviços fornecidos por empresas (de 6.0% para 

5.1%) e nos Outros serviços (de 3.6% para 3.5%). No caso das importações, o peso dos 

serviços na BBS reduziu-se de forma ligeira, com origem nas categoria Outros serviços, tendo 

as demais componentes evidenciado oscilações reduzidas. 
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Quadro 3.1.3.1: Balança de bens e serviços 

  Exportações 
  

Importações Saldo 

 Jan-Ago Jan-Ago Jan-Ago 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

 Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Peso 
(%) 

Valor 
(M€) 

Valor 
(M€) 

Bens (FOB) 32 182 65.1 35 747 64.7 37 799 81.6 43 148 81.8 -5 617 -7 401 

Serviços (FOB) 17 231 34.9 19 525 35.3 8 512 18.4 9 577 18.2 8 719 9 949 

Transformação, 
manut., reparação 

523 1.1 639 1.2 228 0.5 293 0.6 296 345 

Transportes 3 649 7.4 4 225 7.6 1 950 4.2 2 318 4.4 1 699 1 906 

Viagens e turismo 8 344 16.9 9 902 17.9 2 562 5.5 2 906 5.5 5 782 6 996 

Outros serviços 
forn. por empresas 

2 946 6.0 2 811 5.1 1 680 3.6 2 033 3.9 1 266 778 

Outros serviços 1 770 3.6 1 949 3.5 2 093 4.5 2 026 3.8 -323 -77 

Total (FOB) 49 413 100.0 55 272 100.0 46 311 100.0 52 725 100.0 3 103 2 547 

Fonte: Banco de Portugal. M€= milhões de euros. Nota: devido a diferenças de natureza metodológica, ocorre uma 

diferença significativa de valores na balança de bens entre este quadro e o quadro 3.1.1.1, que tem como fonte o INE. 

As diferenças têm origem sobretudo nas importações, em boa medida porque esta componente se encontra expressa 

em valores CIF nos dados do INE e em valores FOB nos do Banco de Portugal (ver nota ao quadro 3.1.1.1). 

 

3.1.4 Termos de troca de bens e de serviços 
 

Quadro 3.1.4.1: Evolução dos termos de troca (tvh, %) 

 Deflator exportações, tvh (1) Deflator importações, tvh (2) Termos de troca (p.p.)= (1)-(2) 

 Bens 
(FOB) 

Serviços Total Bens 
(FOB) 

Serviços Total Bens 
(FOB) 

Serviços Total 

2013 -1.6 0.7 -1.0 -3.2 0.5 -2.7 1.6 0.2 1.7 

2014 -1.9 0.6 -1.2 -3.0 1.7 -2.3 1.1 -1.0 1.1 

2015 -2.6 2.4 -1.3 -5.2 0.7 -4.4 2.6 1.7 3.1 

2016 -3.5 1.2 -2.2 -3.7 0.7 -3.1 0.3 0.5 0.9 

3T 16 -4.0 0.4 -2.8 -3.3 0.5 -2.8 -0.7 -0.1 0.0 

4T 16 -0.5 0.7 -0.1 0.2 1.4 0.3 -0.6 -0.8 -0.5 

1T 17 3.9 1.3 3.2 6.2 2.5 5.7 -2.3 -1.2 -2.5 

2T 17 4.0 3.6 4.1 4.7 2.6 4.4 -0.7 0.9 -0.3 

Fonte: INE (Contas nacionais base 2011, SEC 2010) e cálculos próprios. Tvh = taxa de variação homóloga. FOB: ver 

nota ao quadro 3.1.1.1. 

 
Os termos de troca pioraram em termos homólogos pelo terceiro trimestre consecutivo no 

segundo trimestre de 2017, embora a menor ritmo (-0.3%, após -2.5% no primeiro trimestre), 

o que refletiu uma menor perda nos bens (de -2.3% para -0.7%) e uma recuperação nos 

serviços (de -1.2% para 0.9%). Nos bens, a menor perda dos termos de troca resultou de uma 

ligeira aceleração no deflator das exportações (de 3.9% para 4.0%), que é de assinalar, 

mas sobretudo de uma abrandamento no deflator das importações (de 6.2% para 4.7%, para 

o que contribuiu a travagem na subida da cotação do petróleo), enquanto nos serviços a 

recuperação traduziu uma aceleração mais forte dos preços das exportações (de 1.3% para 

3.6%) do que dos preços das importações (de 2.5% para 2.6%). 

Deterioração dos 

termos de troca 

atenua-se no 2T 

com recuperação 

nos serviços, mas 

sobretudo com o 

desagravamento 

nos bens, para o 

que contribuiu a 

travagem na 

cotação do petróleo 

e a aceleração dos 

preços das 

exportações  



3T 17        ENVOLVENTE EMPRESARIAL - ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

 
 

33 
 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA
CC I - CÂM ARA DE COMÉRCI O E I NDÚSTR IA

3.2 Investimento direto 
 

De acordo com informação do Banco de Portugal (seguindo o princípio direcional), a posição 

de investimento direto líquido subiu 8.2% em variação homóloga no final do segundo 

trimestre (para 63149 M€), uma dinâmica mais forte do que a observada no final de 2016 

(4.4%) e que traduz uma aceleração da posição de investimento direto estrangeiro (tvh de 

6.9%, para 118688 M€, após 4.6% no final de 2016) superior à da posição de investimento 

português no exterior (5.4%, para 55540 M€, após 4.9% no final de 2016).  

 

Quadro 3.2.1: Investimento direto (posição em final de período em M€, salvo outra indicação) 

 2014 2015 2016 3T 16 4T 16 1T 17 2T 17 

Posição de Inv. Direto líquido = (1)-(2) 54010 55542 57959 57243 57959 61106 63149 

Tvh (%) 15.8 2.8 4.4 7.7 4.4 5.4 8.2 

Posição de Inv. Direto Estrangeiro (1) 99135 107629 112580 111045 112580 116683 118688 

Tvh (%) 9.3 8.6 4.6 4.2 4.6 5.6 6.9 

Posição de Inv. Direto no Exterior (2) 45125 52088 54621 53802 54621 55577 55540 

Tvh (%) 2.5 15.4 4.9 0.7 4.9 5.8 5.4 

Fonte: BdP. Tvh =taxa de variação homóloga; M€= milhões de euros. 
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4. FINANCIAMENTO 

 

4.1 Taxas de juro 
 

Quadro 4.1.1: Taxas de juro 

 2015 2016 4T 16 1T 17 2T 17 3T 17 Ago-17 Set-17 

Taxas de juro (%)         

Mercado monetário         

  Taxa “Refi” do BCE (fim de período) 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Taxas Euribor (valores médios)         

    3 meses -0.020 -0.265 -0.313 -0.328 -0.330 -0.329 -0.329 -0.329 

    6 meses 0.053 -0.165 -0.213 -0.239 -0.255 -0.273 -0.272 -0.273 

    12 meses 0.168 -0.035 -0.074 -0.104 -0.132 -0.159 -0.156 -0.168 

Dívida soberana: OT (valores médios)         

  Yield  PT, 10 anos (a) 2.42 3.17 3.53 3.99 3.34 2.83 2.83 2.63 

  Yield  Área Euro, 10 anos 1.21 0.87 0.93 1.21 1.10 1.10 1.07 1.06 

  Yield  Alemanha, 10 anos (b) 0.50 0.09 0.15 0.29 0.27 0.39 0.35 0.35 

  Prémio de risco de PT = (a) –(b) 1.93 3.08 3.38 3.71 3.07 2.44 2.48 2.28 

Crédito a empresas         

  Novas operações até 1 M€ (exclui 
descobertos bancários) 

        

    Taxa de juro média pond. em PT 4.21 3.48 3.32 3.25 3.10  3.14  

    Tx. de juro média pond. na A. Euro 2.81 2.41 2.26 2.22 2.18  2.19  

Fontes: EMMI (European Money Markets Institute), BdP, BCE e Eurostat. OT = Obrigações do Tesouro; PT = Portugal; 

Taxa “Refi” do BCE = taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento do Eurosistema. 

 
Figura 4.1.1: Taxas Euribor a 3, 6 e 12 meses (valores médios mensais, %) 

 

 

 

Em setembro, as taxas Euribor renovaram mínimos históricos (caso do prazo de 12 meses, 

em que o valor recuou para -0.168%) ou mantiveram-se perto de mínimos (-0.329% nos três 

meses e -0.273% nos seis meses), refletindo a manutenção da política monetária expansionista 

do BCE, com as taxas de juro de referência em mínimos históricos. 
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Figura 1.2: Yields soberanas a 10 anos de alguns países da Área Euro (%) 

 

 

 

No mercado secundário de dívida pública, a yield soberana de Portugal a 10 anos recuou para 

2.63% em setembro, o valor mensal mais baixo desde dezembro de 2015 (o mesmo 

sucedendo com o diferencial face à Alemanha, que mede o risco-país, caindo para 2.28 p.p.), a 

refletir a melhoria do rating da dívida soberana nacional para o grau de investimento 

pela agência de notação Standard & Poor’s, o que acentuou a trajetória descendente iniciada 

em março, marcada pela saída do Procedimento dos Défices Excessivos, a melhoria dos valores 

e previsões de crescimento do PIB e o próprio enquadramento europeu mais favorável, não só 

a nível económico, como político, na sequência da eleição do Presidente Macron em França. 

Contudo, em setembro a yield nacional era ainda a segunda mais elevada da Área Euro, apenas 

abaixo do valor da Grécia (5.56%). 

 

A taxa de juro a sociedades não financeiras sobre novas operações até 1 M€ (excluindo 

descobertos bancários) de Portugal, depois de atingir o mínimo da série (iniciada no ano 2000) 

no mês de junho (2.97%) subiu em julho (para 3.05%) e agosto (3.14%), mantendo-se a 

oitava mais elevada da Área Euro (cuja média se situou em 2.19% em agosto). 
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Figura 4.1.3: Taxas de juro sobre novas operações (até 1 M€, excluindo descobertos 

bancários) a soc. não financeiras por  inst. fin. monetárias (médias ponderadas, %) 

 

 

4.2 Crédito bancário 
 

Quadro 4.2.1: Stock de crédito (valores em final de período) 

 2015 2016 Dez-16 Mar-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 

Crédito interno total (M€) 307 589 308 204 308204 310 593 311 499 312 901 313 255 

Tvh (%) -0.9 0.2 0.2 0.1 0.0 0.4 0.7 

  Crédito a Soc. não financeiras 96 631 91 609 91 609 90 598 89 485 88 706 88 464 

  Tvh (%) -4.6 -5.2 -5.2 -5.3 -6.1 -6.7 -6.2 

    Crédito à Ind. Transf. 12 881 12 709 12 709 12 513 12508 12565 12666 

    Tvh (%) -1.8 -1.3 -1.3 -2.8 -3.9 -3.9 -2.8 

Fonte: BdP. Tvh =taxa de variação homóloga; M€= milhões de euros; s.s.=sem significado. *Quebra de série. 

 
O stock de crédito interno aumentou 0.7% em termos homólogos no mês de agosto (para 

313.3 mil M€), após 0.4% e 0.0% nos dois meses precedentes, com a subida nas 

Administrações Públicas (19.2%) a mais do que compensar as quedas de -6.2% nas 

Sociedades não financeiras (para 88.5 mil M€), -5.1% nas Sociedades Financeiras e -1.7% 

nos Particulares. Em variação absoluta, considerando o período entre dezembro de 2016 e 

agosto de 2017, registou-se um aumento de 5051 M€ no stock de crédito interno, com origem 

na subida de 10389 M€ nas Administrações Públicas, que contrariou as quedas de -3145 M€ nas 

Sociedades não Financeiras, -1505 M€ nas Sociedades financeiras e -689 M€ nos Particulares. 
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Figura 4.2.1: Stock de crédito interno do setor financeiro monetário às sociedades não 

financeiras (M€, tvh em %) 

 

 
Figura 4.2.2: Empréstimos bancários a sociedades não financeiras por setor de atividade 

(saldos em final de mês, não incluindo títulos; M€) 

 

 

No que se refere às sociedades não financeiras, os dados por setor de atividade mostram 

que, entre dezembro de 2016 e agosto de 2017, o stock de crédito apenas aumentou, em 

variação absoluta, nas empresas de Alojamento, restauração e similares (127 M€), na 

Agricultura, produção animal, caça e pesca (67 M€), nas Atividades imobiliárias (58 M€) e nas 

Atividades de consultoria, técnicas e administrativas (38 M€), com as maiores descidas a 

ocorrerem na Eletricidade, gás, vapor e água; gestão de resíduos (-776 M€), nos Transportes e 

armazenagem (-657 M€) e na Construção (-604 M€), e as mais ténues a pertencerem às 

rubricas “Outras atividades” (-9 M€) e Indústria transformadora (-43 M€). Em termos 

homólogos, a queda do stock de crédito à Indústria Transformadora situou-se em -2.8% em 

agosto, o que traduz uma atenuação face a julho, mas um agravamento face ao final de 2016, 

em que a queda foi de -1.3%. 

 

88 464 

-6.2% 

-9%

-8%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

a
g
o
/1

3

o
u
t/

1
3

d
e
z/

1
3

fe
v
/1

4

a
b
r/

1
4

ju
n
/1

4

a
g
o
/1

4

o
u
t/

1
4

d
e
z/

1
4

fe
v
/1

5

a
b
r/

1
5

ju
n
/1

5

a
g
o
/1

5

o
u
t/

1
5

d
e
z/

1
5

fe
v
/1

6

a
b
r/

1
6

ju
n
/1

6

a
g
o
/1

6

o
u
t/

1
6

d
e
z/

1
6

fe
v
/1

7

a
b
r/

1
7

ju
n
/1

7

a
g
o
/1

7

Stock de crédito interno às soc. não fin. (esc. esq.)

tvh (taxa de variação homóloga)Fonte:  BdP. Nota: Quebra de série em dez-14 

1 263 

2 339 

2912 

4 078 

4 146 

4657 

5126 

6 099 

9 383 

10 445 

11 745 

12 666 

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

Outras atividades

Agricultura, produção animal,…

Educação, saúde e outras…

SGPS

Eletricidade, gás, vapor e água;…

Alojamento, restauração e similares

Atividades de consultoria, técnicas…

Transportes e armazenagem

Atividades imobiliárias

Construção

Comércio

Indústria transformadora

dez/16 ago/17Fonte:  BdP 

Crédito até agosto 

com maiores 

subidas no 

Alojamento/  

restauração e  na 

Agricultura e 

pecuária; IT com 

queda ténue 



3T 17        ENVOLVENTE EMPRESARIAL - ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

 
 

38 
 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA
CC I - CÂM ARA DE COMÉRCI O E I NDÚSTR IA

Figura 4.2.3: Crédito do setor financeiro monetário e não monetário às sociedades não 

financeiras: PME, grandes empresas e exportadoras (taxa de variação anual, tva, %) 

 

 

No detalhe por dimensão das empresas, os dados de agosto registaram uma menor queda 

do crédito às microempresas em variação média anual (-0.4%, após -2.8% em 2016), mas 

também um agravamento da descida nas pequenas (de -2.7% para -3.3%), nas médias (de  

-3.3% para -5.5%) e nas grandes empresas (de -1.2% para -6.0%). O crédito às empresas 

exportadoras, após um aumento de 0.9% em 2016, registou uma quebra de 1.3% em média 

anual no mês de agosto.3  

 

Ainda a propósito da evolução recente do crédito, merece destaque o parágrafo conclusivo da 

caixa 4 incluída no Boletim Económico de Outubro do Banco de Portugal: “Em suma, a 

redução registada desde 2010 pelo total de empréstimos concedidos pelas instituições 

financeiras residentes às empresas decorreu essencialmente do comportamento dos 

empréstimos concedidos a empresas que permaneceram no mercado, sendo de 

destacar o contributo negativo dos empréstimos a empresas com situações de 

incumprimento. Paralelamente, em 2015 e 2016 o contributo para o aumento dos 

empréstimos por parte das empresas que começaram novas relações de crédito com 

instituições financeiras residentes aumentou significativamente, sendo maior do que o 

contributo negativo (em valor absoluto) por parte das empresas que saíram deste mercado. 

Esta evolução sugere assim que o processo de desalavancagem das empresas estará a 

contribuir para a redução continuada dos saldos de empréstimos junto das instituições 

residentes e que estará a ocorrer uma renovação maior do que nos anos da crise 

económica e financeira do conjunto de empresas com empréstimos junto do setor 

financeiro residente.” 

                                                
3 Nota: os dados deste parágrafo não são diretamente comparáveis com o anterior, por incluírem empréstimos de 

instituições não monetárias, mas excluírem o crédito titularizado. 
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4.3 Mercado de capitais 
 

Quadro 4.3.1: Transações e capitalização bolsista (M€, salvo outra indicação) 

 Valor transacionado Capitalização bolsista 

 2015 2016 Jan-Set 17 Dez-15 Dez-16 Set-17 

Mercados regulamentados 28 781.0 25 671.5 21 609.5       

Tvh (%) -29.9% -10.8% 10.7%       

  Euronext Lisbon 28 781.0 25 671.5 21 609.5 228 061.3 234 858.2 287 790.4 

  Tvh (%) -29.9% -10.8% 10.7% -5.1% 3.0% 29.0% 

Sistemas de neg. multilateral 288.2 569.8 782.0       

Tvh (%) 35.4% -11.7% 109.4%       

  Euronext Access Lisbon (1) 285.3 569.8 782.0 3 110.6 2 912.6 3 082.3 

  Tvh (%) 51.2% -11.3% 109.3% -3.7% -6.4% 1.9% 

  Euronext Growth Lisbon (2) 0.0 0.0 0.3 13.0 44.2 30.1 

  Tvh (%) 11.0 s.s. s.s. -79.8% 239.8% -4.5% 

  PEX (3) 2.9 0.0         

  Tvh (%) -87.8% -100.0%         

Total (merc. secund. contado) 29 069.2 26 241.3 22 391.4       

Tvh (%) -29.5% -10.8% 12.6%       

Fonte: CMVM. Tvh = taxa de variação homóloga; s.s.=sem significado. 1) A partir de junho de 2017, o EasyNext 

passou a denominar-se Euronext Access, incluindo desde 2009 o Mercado Sem Cotações;  2) A partir de junho de 2017, 

o Alternext passou a denominar-se Euronext Growth; 3) O mercado PEX deixou de aparecer nas estatísticas da CMVM a 

partir de maio de 2017. 

 

No mercado secundário a contado transacionaram-se 22391.4 M€ no período de janeiro a 

setembro, o que traduz uma subida homóloga de 12.6%, em recuperação após as quedas 

ocorridas em 2015 e 2016. Para a melhoria das transações contribuiu sobretudo a Euronext 

Lisbon (subida de 10.7%, para 21609.5 M€), o mercado com maior peso, mas a maior dinâmica 

ocorreu ao nível dos sistemas de negociação multilateral (com menores exigências de 

listagem, mais apropriados à participação das PME), mais em particular no mercado Euronext 

Access (anteriormente designado Easynext, alteração ocorrida em junho), com uma subida 

homóloga de 109.3% (para 782.0 M€), já que o aumento na Euronext Growth (anterior 

Alternext) foi pouco significativo em termos absolutos (0.3 M€). 

 

Em termos de capitalização bolsista, os dados mostraram, no final de setembro, subidas 

homólogas de 29.0% na Euronext Lisbon (para 288 mil M€), 1.9% na Euronext Access 

(para 3082 M€) e -4.5% na Euronext Growth (para 30 M€). 

 

O índice acionista de referência PSI-20 valorizou 4.9% em setembro, aumentando para 

15.6% o ganho acumulado desde o início do ano, após uma perda de 11.9% em 2016.  
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5. MERCADO DE TRABALHO 

 

De acordo com dados do INE, no segundo trimestre a taxa de desemprego desceu para 

8.8%, que constitui um novo mínimo da série, iniciada em 2011, após valores de 10.1% no 

trimestre anterior e 10.8% no homólogo. Esta melhoria refletiu um aumento de 3.4% no 

emprego e um recuo de 17.5% na população desempregada, em termos homólogos. 

 

Figura 5.1: Taxa de desemprego total, jovem e de longa duração 

 (%, sem correção de sazonalidade) 

 

 

No que se refere ao emprego, o crescimento homólogo foi mais forte nos contratos sem 

termo (subida de 4.9%, face a 2.2% nos contratos com termo), no nível de ensino 

secundário/pós-secundário (7.3%; 3.5% no ensino superior e 1.4% no básico) e no setor 

secundário (tvh de 4.3%; 3.4% no setor terciário e 0.9% no primário). 

Relativamente ao desemprego, as maiores descidas foram observadas precisamente onde o 

emprego mais aumentou em comparação homóloga, no nível de ensino secundário/pós-

secundário (-20.7%, face a -14.3% no ensino superior e -16.8% no básico) e no setor 

secundário (-21.9%; -16.3% no setor terciário e -0.8% no primário). 

 

Destaca-se também o recuo da taxa de desemprego de longa duração (para 5.2%) e da 

taxa de desemprego jovem (para 22.7%) tanto em termos homólogos como em cadeia. 
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Quadro 5.1: Inquérito trimestral ao emprego do INE 

 2015 2T 16 1T 17 2T 17 Tvh (%) Tvc (%) 

População ativa (103 indivíduos) 5 178.3 5 161.9 5 182.0 5 221.8 1.2 0.8 

Taxa de atividade (%)  50.2 50.1 50.3 50.8   

População empregada (103) 4 605.2 4 602.5 4 658.1 4 760.4 3.4 2.2 

- Por nível de qualificação        

  Ensino básico: até 3º ciclo 2 227.4 2 244.7 2 212.4 2 276.1 1.4 2.9 

  Ensino secundário ou pós-secundário 1 182.1 1 175.1 1 222.9 1 260.4 7.3 3.1 

  Ensino superior 1 195.8 1 182.7 1 222.8 1 223.9 3.5 0.1 

- Por setor        

  Sector Primário  318.4 328.8 301.0 331.9 0.9 10.3 

  Sector Secundário 1 128.3 1 116.5 1 133.1 1 164.5 4.3 2.8 

  Sector Terciário 3 158.6 3 157.2 3 224.0 3 264.0 3.4 1.2 

Trab. por conta de outrem (103) 3 787.2 3 775.8 3 852.8 3 931.5 4.1 2.0 

  Com contrato de trabalho sem termo 2 943.2 2 920.8 3 035.7 3 062.5 4.9 0.9 

  Com contrato de trabalho com termo  705.4 712.3 681.4 727.9 2.2 6.8 

População desempregada (103) 573.0 559.3 523.9 461.4 -17.5 -11.9 

  Ensino básico: até 3º ciclo 299.0 292.7 276.0 243.4 -16.8 -11.8 

  Ensino secundário ou pós-secundário 165.0 165.2 158.2 131.0 -20.7 -17.2 

  Ensino superior 109.0 101.4 89.7 86.9 -14.3 -3.1 

Desemp. à procura de novo emprego (103) 507.2 494.4 469.3 407.0 -17.7 -13.3 

  Oriundos do Sector Primário 11.8 9.9 13.6 9.8 -0.8 -27.8 

  Oriundos do Sector Secundário 147.4 141.3 125.2 110.3 -21.9 -12.0 

  Oriundos do Sector Terciário 314.9 312.1 300.4 261.1 -16.3 -13.1 

Taxa de desemprego (%) 11.1 10.8 10.1 8.8   

  Homens  11.0 10.8 9.8 8.4   

  Mulheres 11.2 10.9 10.5 9.3   

  Jovens (15-24 anos) 28.0 26.9 25.1 22.7   

  Longa duração (12 ou mais meses) 6.9 6.9 6.0 5.2   

  Regiões        

    Norte  12.0 11.6 10.9 9.5   

    Centro  8.4 8.4 8.1 7.0   

    A. M.  Lisboa  11.9 11.6 10.8 9.4   

    Alentejo  12.1 12.7 9.0 8.7   

    Algarve  9.2 8.1 10.6 7.6   

    R. A. Açores 11.1 11.0 9.3 10.0   

    R. A. Madeira  12.9 13.0 12.5 11.0   

População inativa (103) 5 128.1 5 148.5 5 112.0 5 064.7 - 1.6 - 0.9 

Fonte: INE. Tvh(c)= taxa de variação homóloga (em cadeia). 

 

Por regiões, a taxa de desemprego variou entre um mínimo de 7.0% no Centro e os 

máximos de 9.5% no Norte, ao nível do Continente, e de 11.0% na R. A. da Madeira, no 

conjunto do País, tendo-se registado quedas homólogas em todas as regiões e apenas um 

aumento em cadeia (na R.A. dos Açores). A maior descida homóloga ocorreu no Alentejo (-4.0 

p.p., para 8.7%), enquanto o recuo em cadeia mais forte pertenceu ao Algarve (-4.0 p.p., para 

7.6%), certamente a refletir o aumento (sazonal) da atividade turística no verão, passando a 

registar o segundo valor mais baixo do país (7.6%).  
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6. CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

 

De acordo com dados do Banco Mundial (o FMI suspendeu a divulgação dos dados 

anteriormente acompanhados), os índices de metais e de energia recuperaram no terceiro 

trimestre (variações em cadeia de 9.9% e 2%, respetivamente), enquanto o índice de 

agricultura registou uma menor queda (-0.6%, já com uma variação mensal positiva em 

setembro, de 1.4%), para o que terá contribuído a melhoria dos dados da economia mundial e 

a continuação de taxas de juro muito baixas nas principais economias ocidentais. Das 

matérias-primas selecionadas, destaca-se a subida em cadeia de 3% do barril de brent no 

terceiro trimestre (após -7.2% e 8.1% nos trimestres anteriores), com um aumento mensal de 

7.4% em setembro, para 55.2 dólares, face às boas perspetivas de crescimento na China e UE.  

 
Quadro 6.1: Índices e cotações das matérias-primas (médias de período) 

 2015 2016 1T 17 2T 17 3T 17 Jul-17 Ago-17 Set-17 

Índices (tvc, %)         

  Índice de agricultura* -13.1 -0.2 1.1 -2.9 -0.6 0.8 -1.8 1.4 

  Índice da energia -45.1 -15.2 6.3 -5.8 2.0 3.0 4.4 5.4 

  Índice de metais -21.1 -5.9 9.9 -5.2 9.9 5.1 8.2 1.4 

Preços de mat.-primas         

  Algodão ( $/kg) 1.55 1.64 1.87 1.91 1.79 1.9 1.7 1.8 

  Tvc (%) -15.3 5.4 7.3 2.4 -6.3 -0.8 -5.6 1.6 

  Cobre ($/tonelada) 5 510.5 4 867.9 5 840.0 5 667.7 6 349.3 5 985.1 6 485.6 6 577.2 

  Tvc (%) -19.7 -11.7 10.6 -3.0 12.0 4.6 8.4 1.4 

  Minério de ferro ($/tonelada) 55.9 58.4 85.83 63.38 71.78 67.7 76.1 71.5 

  Tvc (%) -42.4 4.6 21.3 -26.2 13.3 17.8 12.3 -6.0 

  Petróleo (barril de brent, $) 52.4 44.0 54.12 50.25 51.74 48.7 51.4 55.2 

  Tvc (%) -47.1 -15.9 8.1 -7.2 3.0 3.8 5.5 7.4 

Fonte: Banco Mundial. Tvc = taxa de variação em cadeia. * Inclui bebidas, alimentação e matérias-primas agrícolas. 

 

Figura 6.1: Índice de matérias-primas: Agricultura, Energia e metais (2010=100) 
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7. CUSTOS DA ENERGIA 

 

7.1 Eletricidade 
 

No primeiro semestre de 2017, os preços médios da eletricidade sem IVA e outros 

impostos dedutíveis pagos pela indústria nacional registaram um abrandamento 

homólogo nos dois primeiros escalões de consumo, mas uma retoma do crescimento nos 

escalões seguintes (no último escalão não é possível calcular variações). 

Portugal apresentou dos preços mais elevados entre os países da UE com dados no 

primeiro semestre (posições entre a 1ª e a 7ª, na maioria dos casos entre 19 países), em 

particular nos dois primeiros escalões (onde se situará a maioria das PME) e também no último, 

mas neste caso há poucos países com valores (apenas 8, tendo Portugal o 3º preço mais alto), 

sendo este o primeiro semestre com informação para Portugal neste escalão. 

 

Quadro 7.1.1: Preços sem IVA (e outros imp. ded.) da eletricidade na indústria (€/KWh) 

 Portugal UE (28) 

 1S 16 2S 16 1S 17  1S 17 1S 16 2S 16 

    #UE 28 (sem imp., taxas)   

Bandas de consumo       

IA: Consumo < 20 MWh 0.2003 0.1992 0.2007 1º em 19 (9º em 19) 0.1860 0.1842 

Tvh (%) 1.9 2.9 0.2  -3.1 -4.3 

IB: [20Wh; 500 MWh [ 0.1499 0.1499 0.1539 3º em 19 (7º em 19) 0.1414 0.1377 

Tvh (%) 2.1 4.1 2.7  -3.2 -3.7 

IC: [500Wh; 2 000 MWh [ 0.1125 0.1132 0.1145 7º em 19 (6º em 19) 0.1167 0.1140 

Tvh (%) -1.3 -1.9 1.8  -3.2 -4.0 

ID: [2 000; 20 000 MWh [ 0.1020 0.1027 0.1031 7º em 19 (5º em 19) 0.1018 0.0996 

Tvh (%) -1.2 -1.2 1.1  -4.8 -5.9 

IE: [20 000Wh; 70 000 MWh [ 0.0848 0.0869 0.0877 7º em 19 (6º em 19) 0.0870 0.0850 

Tvh (%) -3.0 -2.0 3.4  -6.6 -8.3 

IF: [70 000; 150 000 MWh] 0.0665 0.0814 0.0814 5º em 18 (5º em 18) 0.0744 0.0765 

Tvh (%) -15.4 -3.9 22.4  -12.2 -6.5 

IG: Consumo > 150 000 MWh   0.0750 3º em 8 (2º em 8)   

Tvh (%)       

Fonte: Eurostat. # UE 28 (sem imp., taxas) = ranking do preço de Portugal  sem IVA e outros impostos dedutíveis (sem 

todos os impostos e taxas) na UE 28; Mwh= megawatts/hora; tvh= taxa de variação homóloga. Nota: não há dados 

para Portugal (e vários outros países europeus) no escalão de consumo acima de 150 000 MWh. 

 

Excluindo a totalidade de impostos e taxas (para aferir os preços de mercado sem a 

influência global da fiscalidade), Portugal apresenta também preços da eletricidade à indústria 

dos mais elevados da UE (entre a 2ª e a 9ª posições), mas neste caso a situação dos dois 

primeiros escalões é menos gravosa, significando que as empresas nacionais são relativamente 

mais afetadas por impostos não dedutíveis que as congéneres europeias nesses escalões. 

Preços sem IVA da 

eletricidade à 

indústria abrandam 

até ao 2º escalão no 

2T, mas retomam 

subida nos seguintes 

 

 

Preços sem IVA 

entre os mais altos 

da UE 

Preços sem todos os 

impostos também 

dos mais altos, mas 

situação nos dois 

primeiros escalões 

menos gravosa 

Preços nacionais sem 

IVA dos mais altos 

entre os  países da 

UE com dados 



3T 17        ENVOLVENTE EMPRESARIAL - ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

 
 

44 
 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA
CC I - CÂM ARA DE COMÉRCI O E I NDÚSTR IA

7.2 Gás natural 
 

Os preços médios nacionais do gás natural sem IVA (e outros impostos e taxas 

dedutíveis) na indústria registaram quedas homólogas menos fortes (entre -11% e -18%) em 

todos os escalões de consumo no primeiro semestre de 2017. 

Os preços nacionais do gás à indústria continuaram dos mais elevados entre os países da UE 

com dados nos dois primeiros escalões de consumo (3ª e 6ª posições, respetivamente), onde 

se concentram as PME, e a meio ou abaixo de meio da tabela nos restantes casos. 

 

Quadro 7.2.1: Preços sem IVA (e outros imp. ded.) do gás natural na indústria (€/GJ) 

 Portugal UE (28) 

 1S 16 2S 16 1S 17 1S 17 1S 16 2S 16 

    #UE (sem imp. taxas)   

Bandas de consumo       

I1: Consumo < 1 000 GJ 18.77 16.31 15.57 3º em 16 (2º em 16) 13.08 13.04 

Tvh (%) -11.3 -20.0 -17.0  -8.5 -9.8 

I2: [1 000; 10 000 GJ [ 12.11 9.91 10.78 6º em 17 (3º em 17) 10.58 10.23 

Tvh (%) -25.8 -34.9 -11.0  -12.9 -13.2 

I3: [10 000; 100 000 GJ [ 9.44 7.68 7.74 10º em 17 (6º em 17) 8.77 8.37 

Tvh (%) -18.4 -27.0 -18.0  -14.2 -12.7 

I4: [100 000; 1 000 000 GJ [ 7.71 6.56 6.65 10º em 17 (6º em 17) 6.92 6.67 

Tvh (%) -21.9 -27.8 -13.7  -18.6 -16.3 

I5: [1 000 000; 4 000 000 GJ] 7.38 6.04 6.41 6º em 12 (3º em 12) 5.87 5.95 

Tvh (%) -20.1 -27.7 -13.1  -24.0 -16.3 

Fonte: Eurostat. # UE (sem imp., taxas) = ranking do preço de Portugal sem IVA e outros impostos e taxas dedutíveis 

(sem todos os impostos e taxas) nos países com informação disponível da UE. ; GJ= gigajoules; tvh= taxa de variação 

homóloga. Nota: não há dados para Portugal (e vários outros países europeus) no escalão acima de 4 000 000 GJ. 

 

Contudo, excluindo todos os impostos e taxas, a situação piora em todos os escalões e os 

preços do gás natural à indústria de Portugal são dos mais altos entre os países com dados 

(entre a 2ª e a 6ª posição), sinalizando que os impostos não dedutíveis são relativamente mais 

baixos face à média destes países. Mais importante, esta situação coloca em evidência os 

preços relativamente elevados do gás natural antes da influência da fiscalidade.  

 

7.3 Combustíveis 
 

No período de janeiro a agosto, o preço médio do gasóleo rodoviário sem impostos de 

Portugal aumentou 18.6% em termos homólogos (menos que na UE, onde a subida foi de 

20.1%), para 0.536 €/litro, valor acima do registado na média da UE (0.506 €/litro), onde foi o 

7º mais elevado. 
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O preço de venda ao público de Portugal foi também superior à média da UE (1.233 e 1.208 

€/litro, respetivamente), onde foi o 9º mais elevado, tenho neste caso registado uma subida um 

pouco superior (11.1%, face a 9.4% na UE).  

Como o peso da fiscalidade em Portugal continuou a ser inferior à média da UE (56.5% e 

58.1% do preço de venda, respetivamente), o preço final acima da média europeia resulta do 

valor mais elevado antes de impostos. Já na comparação com Espanha, é a fiscalidade mais 

elevada de Portugal (em Espanha o peso é de 51.0%) que justifica um preço de venda mais 

alto (1.233 €/litro, face a 1.093 €/litro no país vizinho), já que o preço antes de impostos é 

idêntico (0.536 €/litro).  

Já em setembro, a subida homóloga do preço do gasóleo nacional atenuou-se para 13.6% 

antes de impostos (0.533 €/litro) e 8.0% após impostos (1.230 €/litro). 

 

Quadro 7.3.1: Preço do gasóleo rodoviário em Portugal e na UE (€/litro) 

 2015 2016 Jan-Ago 17 Set-17 

Preço do gasóleo rodoviário sem impostos*         

  Portugal 0.566 0.465 0.536 0.533 

    Tvh (%) -18.7 -17.8 18.6 13.6 

    Ranking na UE (28) 8º 11º 7º   

  UE (28) 0.528 0.439 0.506  

    Tvh (%) -22.4 -16.9 20.1  

Preço de venda ao público do gasóleo rodoviário*       

  Portugal 1.192 1.127 1.233 1.230 

    Tvh (%) -9.0 -5.4 11.1% 8.0 

    Ranking na UE (28) 11º 9º 9º   

  UE (28) 1.235 1.124 1.208  

    Tvh (%) -11.7 -9.0 9.4  

Peso da tributação no preço (%)       

  Portugal 52.5 58.7 56.5   

  UE (28) 57.2 60.9 58.1   

Fonte: DGEG (Direção-geral de Energia e Geologia). Nota: a tributação inclui o IVA (dedutível) e o ISP, do qual estão 

isentas as instalações abrangidas pelo CELE (Comércio Europeu de Licenças de Emissão) e as empresas abrangidas 

pelos ARCE (Acordos de Racionalização de Consumos Energéticos) – nº 2 do artº 89 do CIEC (Código dos Impostos 

Especiais sobre o Consumo). * Preços do gasóleo simples. 
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8. COMPETITIVIDADE PELOS PREÇOS E PELOS CUSTOS LABORAIS 

 

8.1 Competitividade pelos preços: câmbios e inflação 
 

Segundo dados revistos da Comissão Europeia (incluindo a mudança do ano base de 2005 para 

2010), a competitividade-preço de Portugal piorou a menor ritmo nos primeiro e segundo 

trimestres (apreciações homólogas de 1.3% e 0.5%, respetivamente, no Índice de Taxa de 

Câmbio Real Efetiva, ITCRE, medido com o deflator IPC face a 42 parceiros comerciais4), após 

uma deterioração de 1.5% no ano de 2016. 

Enquanto em 2016 a perda de competitividade decorreu do efeito de apreciação cambial do 

euro, ligeiramente atenuado pelo diferencial de inflação negativo face ao exterior, nos dois 

primeiros trimestres de 2017 foi o diferencial de inflação positivo que justificou a 

deterioração da competitividade, ainda que a menor ritmo. Isto porque o efeito cambial foi 

favorável no primeiro trimestre (depreciação de 0.6%), amortecendo o significativo diferencial 

de inflação positivo (1.9 p.p.), que depois se atenuou bastante no segundo trimestre, em que já 

se observou uma apreciação cambial, mas apenas marginal, resultando num novo 

desagravamento da competitividade. 

 
Figura 8.1.1: Evolução da competitividade-preço e das componentes cambial e de diferencial 

de preços face ao exterior: 42 parceiros (tvh em % dos ITCRE e ITCNE, e diferença em p.p.) 

 

 

A informação mais recente da taxa de inflação homóloga (medida pelo IHPC) em Portugal 

mostrou uma descida para 1.3% no terceiro trimestre (1.6% em setembro) e o retorno de 

um diferencial negativo face à UE (-0.4 p.p., após 0.0 p.p. no segundo trimestre), que 

registou uma inflação de 1.7% (1.8% em setembro). Os EUA apresentaram valores de inflação 

ligeiramente superiores aos da UE (2.0% no terceiro trimestre e 2.2% em setembro). 

                                                
4 42 parceiros: 37 parceiros [UE (28)+9 outros países industrializados (Austrália, Canadá, EUA, Japão, Noruega, Nova 

Zelândia, México, Suíça e Turquia)]+5 outros países industrializados (Rússia, China, Brasil, Coreia do Sul e Hong Kong). 
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Figura 8.1.2: Taxas de inflação homólogas (%) de Portugal, UE (IHPC) e EUA (IPC), e 

diferencial de inflação entre Portugal e a UE (p.p.) 

 

 

O detalhe da inflação mostra que a subida em termos homólogos no terceiro trimestre (de 

1.7% para 1.3%) resultou de um menor crescimento dos preços dos serviços, (de uma tvh de 

3.1% para 2.7%) e, em menor medida, dos bens (de 0.7% para 0.3%), ainda que os dados de 

setembro tenham já mostrado valores mais altos (3.0% nos serviços e 0.6% nos bens). 

   

Figura 8.1.3: Inflação (IHPC), total e componentes de bens e serviços (tvh, %) 

 

 

 

O câmbio euro/dólar (cuja evolução geralmente é um bom previsor de alterações de 

andamento do ITCNE de Portugal, pela influência nos outros câmbios) apreciou-se 6.4% em 

variação homóloga no terceiro trimestre (6.3% em setembro), o que penaliza a 

competitividade-preço nesse período. Note-se que, embora em termos homólogos o euro 

apenas tenha recuperado no terceiro trimestre face ao dólar, a apreciação mensal começou em 

janeiro, com um ganho de 13% até setembro que reflete a atenuação dos riscos político-

económicos na UE (vitória de Macron nas presidenciais francesas e maior dinamismo da 
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economia europeia, que aponta para a redução dos estímulos monetários do BCE), bem como a 

acentuação desses riscos nos EUA (investigações à Administração Trump e adiamento de 

medidas de estímulo económico). 

 
Figura 8.1.4: Taxa de câmbio euro/dólar (média mensal) 

 

 
 

8.2 Competitividade pelos custos laborais 
 

O indicador de competitividade-custo também registou uma evolução menos desfavorável 

nos dois primeiros trimestres de 2017 (apreciação homóloga de 0.6% e 0.4%, respetivamente, 

do ITCRE medido com o deflator custos laborais unitários, CLU, face a 37 parceiros comerciais), 

após uma perda de 1.5% em 2016. O desagravamento resultou, neste caso, da menor 

apreciação do euro e da redução do diferencial de variação dos CLU face ao exterior, 

que passou de positivo em 2016 para nulo no primeiro trimestre e negativo no segundo. 

 

Figura 8.2.1: Evolução da competitividade-custo e das componentes cambial e de diferencial 

de CLU face ao exterior: 37 parceiros (tvh em % dos ITCRE e ITCNE, e diferença em p.p.) 
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9. AJUSTAMENTO DA ECONOMIA PORTUGUESA 

 

9.1 Equilíbrio externo 
 

Nos oito primeiros meses do ano, a Balança corrente registou um excedente de  340 M€, 

valor 50% inferior (menos 340 M€) ao do período homólogo, a refletir o agravamento do saldo 

deficitário das balanças de bens (em 1785 M€) e de rendimentos primários (em 280 M€), que 

contrariou o reforço do excedente das balanças de serviços (em 1230 M€, subida justificada em 

grande medida pela rúbrica de Viagens e turismo) e de rendimentos secundários (em 496 M€). 

Na Balança de capital (constituída, sobretudo, por entradas líquidas de fundos comunitários), 

o excedente também se reduziu, mas de forma ligeira (-4.4%; -48 M€). 

Assim, o saldo agregado da Balança corrente e de capital diminuiu 388 M€ (-21.8%) face 

ao período homólogo, para 1389 M€, traduzindo uma menor capacidade de financiamento da 

economia e de abatimento à dívida externa. 

 

Quadro 9.1.1: Balanças corrente e de capital (M€) 

 
2015 2016 Jan-Ago 16 Jan-Ago 17 Var. hom. Var. abs. 

Balança Corrente 223 1 320 680 340 -50.0% -340 

  Balança de bens e serviços 3191 4034 3103 2548 -17.9% -555 

    Bens -9 372 -9 256 -5 617 -7 401 31.8% -1 785 

    Serviços 12 564 13 290 8 719 9 949 14.1% 1 230 

  Rendimentos primários -4 483 -4 260 -3 308 -3 588 8.5% -280 

  Rendimentos secundários 1 514 1 547 885 1 381 56.0% 496 

Balança de Capital 2 109 1 865 1 097 1 049 -4.4% -48 

Balanças corrente e de capital 2 332 3 185 1 777 1 389 -21.8% -388 

Fonte: BdP. M€= milhões de euros; s.s.=sem significado. 

  

A posição de investimento internacional (PII) piorou para -105.1% do PIB no segundo 

trimestre de 2017 (face a -104.0% no trimestre anterior), interrompendo a trajetória de 

desagravamento recente. 

 

9.2 Endividamento 
 

Segundo informação revista do Banco de Portugal, o rácio no PIB da dívida bruta não 

consolidada do setor não financeiro subiu para 383.2% no final do segundo trimestre 

de 2017, após 382.1% no final de março. 
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Quadro 9.2.1: Rácios de dívida bruta não consolidada no setor não financeiro (% do PIB) 

 Dez-13 Dez-14 Dez-15 Dez-16 Mar-17 Jun-17 

1. Setor Público não Financeiro 162.7 167.9 165.2 166.2 166.7 168.6 

2. Setor Privado não Financeiro 253.3 241.2 228.1 217.5 215.4 214.6 

2.1 Empresas privadas 163.3 155.4 147.3 140.8 139.4 139.4 

      Microempresas (344 mil) 41.6 40.0 37.2 34.7 34.3 34.3 

      Pequenas empresas (34 mil) 26.1 25.3 24.6 23.3 23.1 23.1 

      Médias empresas (6 mil) 28.3 28.0 27.1 26.5 26.2 26.1 

      Grandes empresas (1 milhar) 49.9 47.6 44.1 43.5 43.0 43.3 

      SGPS  17.3 14.6 14.2 12.8 12.8 12.7 

2.2 Particulares 90.1 85.8 80.8 76.7 76.0 75.2 

3. Setor não financeiro= 1+2 416.0 409.2 393.3 383.7 382.1 383.2 

Fonte: BdP. Valores (em final de período) de dívida não consolidada, i.e., incluindo as dívidas entre setores. 

  

A subida teve origem no setor público (de 166.7% para 168.6% do PIB), tendo-se registado 

uma estabilização no caso das empresas (em 139.4%) e um novo recuo ao nível dos 

particulares (para 75.2% do PIB). 

 

9.3 Contas públicas 
 

Em setembro, a 2ª notificação do INE relativa ao Procedimentos de Défices Excessivos 

à Comissão Europeia confirmou a meta de 1.5% do PIB para o défice público em 2017 que foi 

inscrita no Programa de Estabilidade 2017-2021 (divulgado em abril), mas reviu ligeiramente 

em baixa o valor do rácio da dívida pública previsto para o final do ano (de 127.9% para 

127.7% do PIB), além de pequenas revisões em anos anteriores. 

 

Figura 9.3.1: Défice e dívida pública em Portugal (% do PIB) 
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No dia 13 de outubro, já após a data de fecho desta Envolvente Empresarial, o Governo enviou 

ao Parlamento a Proposta de Orçamento de Estado para 2018, onde reafirmou a meta de 

redução do défice público para 1% do PIB – face a um valor previsto de 1.4% do PIB em 

2017, 0.1 p.p. abaixo da meta de 1.5% do Programa de Estabilidade – e apontou para uma 

descida de 2.8 p.p. na rácio da dívida pública no PIB, para 123.5%. 

De acordo com a síntese de execução orçamental de janeiro a setembro de 2017 

(ótica da contabilidade pública), nesse período o défice orçamental no subsetor Estado 

cifrou-se em 2938 M€, o que traduz uma redução homóloga de 40.6% (face a um aumento 

previsto de 8.3% para o conjunto do ano), em resultado de uma subida acima do antecipando 

na receita (4.1%, face a uma meta de 3.5% para o conjunto do ano) e de uma quebra 

inesperada na despesa (-1.8%, face a 4.1%). 

 

Quadro 9.3.1: Execução orçamental do subsetor Estado (contabilidade pública)  

Jan-Set 17 
Execução 

(M€) 
Grau 

execução (%) 
Tvh (%) 

Contributo 
(p.p.) 

Tvh implícita ao 
OE (%) 

Receita 33 652.1 73.5 4.1  3.5 

  Receita fiscal 31 078.0 75.0 6.0 5.5 2.9 

    Impostos diretos 13 427.9 73.8 6.5 2.5 2.5 

      IRS 8 753.8 70.4 -0.7 -0.2 1.8 

      IRC 4 370.4 82.8 21.8 2.4 0.9 

      Outros 303.7 63.6 46.2 0.3 57.7 

    Impostos indiretos: 17 650.1 76.0 5.7 2.9 3.3 

      ISP 2 523.9 73.8 3.2 0.2 4.9 

      IVA 11 712.7 76.6 5.4 1.8 1.4 

      ISV 572.1 82.6 16.1 0.2 3.1 

      Imposto sobre o tabaco 
 

1 120.1 74.5 -5.6 -0.2 -0.8 

      IABA 
 

208.6 74.4 42.7 0.2 44.8 

      Imposto de selo 
 

1 102.4 74.0 6.3 0.2 6.8 

      IUC 
 

249.8 83.1 8.6 0.1 -2.9 

      Outros 
 

160.5 61.4 220.8 0.3 278.9 

  Contribuições sociais 47.4 75.1 -90.2 -1.3 -90.0 

  Receita não fiscal  2 526.7 58.9 -0.2 0.0 28.0 

Despesa 36 590.1 69.8 -1.8   4.1 

  Despesa corrente: 35 593.6 70.9 -2.2 -2.2 2.8 

    Despesas com pessoal 6 884.2 77.4 -3.3 -0.6 -5.1 

    Aquisições de bens e serviços 614.1 29.4 -37.8 -1.0 33.8 

    Juros 5 374.9 71.3 -1.8 -0.3 2.2 

    Transferências correntes 22 304.3 73.2 -0.8 -0.5 1.8 

    Subsídios 38.8 37.1 -39.1 -0.1 -11.7 

    Outras despesas correntes 377.2 34.5 31.6 0.2 130.3 

  Despesa de capital 996.5 45.1 14.6 0.3 44.0 

Saldo -2 938.1 44.3 -40.6   8.3 

Fonte: DGO e cálculos próprios. OE= Orçamento de Estado. Grau de execução =100*Execução/ OE 15. 

 

Défice de caixa do 

Estado tem queda 

homóloga de 

40.6% até set-17, 

com subida da 

receita e quebra  

da despesa 

OE 18 prevê 

descida do défice 

para 1% do PIB e 

da dívida para 

123.5% 

http://www.dgo.pt/politicaorcamental/OrcamentodeEstado/2018/Proposta%20do%20Or%C3%A7amento/Documentos%20do%20OE/Rel-2018.pdf


3T 17        ENVOLVENTE EMPRESARIAL - ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

 
 

52 
 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA
CC I - CÂM ARA DE COMÉRCI O E I NDÚSTR IA

No que se refere à receita, destaca-se sobretudo a subida de 6.0% da receita fiscal, com 

acréscimos de 6.5% nos impostos diretos (onde a subida de 21.8% no IRC, influenciada 

pelo lucro significativo da EDP com a venda de défice tarifário, mais o aumento de 

46.2% nos outros impostos diretos, a refletir o adicional ao IMI, contrariaram a queda de 

0.7% no IRS) e 5.7% nos impostos indiretos (onde se salientam os aumentos de 5.4% no 

IVA, 16.1% no ISV, 3.2% no ISP, 42.7% no IABA e 6.3% no Imposto de Selo, sobrepondo-se 

à queda de 5.6% no Imposto sobre o Tabaco, tendo em conta os principais contributos). A 

evolução positiva das receitas fiscais mais do que compensou a queda de 90.2% das 

contribuições sociais (em linha com o previsto para o conjunto do ano), que refletiu uma 

alteração de registo, pelo facto das contribuições para a ADSE terem passado a ser 

contabilizadas em 2017 como uma prestação de serviços (atividades de saúde, no capítulo das 

vendas de bens e serviços correntes), segundo a DGO. A receita não fiscal recuou 0.2% (face 

a uma meta de +28.0% para o ano de 2017), influenciada por vários efeitos contabilísticos e 

pela quebra das receitas com multas, contrariando o aumento dos dividendos do Banco de 

Portugal e da PARPÚBLICA, segundo a DGO. 

Ao nível da despesa, a quebra homóloga de 1.8% traduziu variações de -37.8% das aquisições 

de bens e serviços (explicada pela redução de despesa do SNS e por um conjunto diverso de 

fatores), -3.3% na despesa com pessoal (queda influenciada pelo pagamento de metade do 

13º mês em duodécimos, quando em 2016 foi integralmente pago dessa forma, contrariando o 

efeitos da reversão pela de remunerações remuneratórias e a subida de efetivos e pagamentos 

de horas extraordinárias), -0.8% nas transferências correntes (o efeito do pagamento do 

subsídios de férias também afetou as pensões e as transferências associadas), -1.8% nos juros 

e -66.7% nos subsídios (a refletir menores encargos com crédito bonificado), contrariando a 

subidas de 31.6% nas outras despesas correntes (para o que contribuiu, nomeadamente, a 

despesa com rendas no âmbito do contrato programa com a Parque Escolar) e de 14.6% na 

despesa de capital, impulsionada pelo investimento no âmbito da Lei de Programação Militar. 

As taxas de execução ficaram abaixo do padrão de execução linear ao longo do ano 

(9/12=75%) quer na despesa (69.8%; 45.1% na despesa de capital) quer na receita 

(36.9%), mas neste caso apenas devido à evolução das receitas não fiscais (58.9%), já que 

quer a receita fiscal e as contribuições sociais alinharam pelo referido padrão.  A taxa de 

execução do saldo orçamental (44.3%) mostrou um défice abaixo do que seria expectável 

em setembro tendo em conta o padrão, sugerindo que as contas estão controladas, mas faz-se 

notar que a reversão de vários efeitos intra-anuais favoráveis até final do ano poderá 

implicar uma evolução menos favorável do que a observada no período de análise. 

No conjunto das administrações públicas (também na ótica da contabilidade pública), o 

défice foi de apenas 569.5 M€, correspondendo a uma redução de 80.1% face ao período 

homólogo, em face do crescimento da receita (4.1%; 5.2% na receita fiscal) e da 

estabilização da despesa (0.1%; -0.2% na corrente e 5.4% na de capital). 
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